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ST- 00  Wymagania  ogólne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00 odnosi się do wymagań ogólnych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „KONSERWACJA I REWITALIZACJ 

POCYSTERSKIEGO KLASZTORU W TRZEBNICY – POMNIKA HISTORII, CELEM 

POSZERZENIA OFERTY TUTYSTYCZNO – KULTURALNEJ – ETAP I” 

CZĘŚĆ A – POZIOM PARTERU I STREFA WEJŚCIA W PRZYZIEMIU  

CZĘŚĆ B  - WIEŻA PÓŁNOCNA - OD POZIOMU TRZECIEJ KONDYGNACJI NADZIEMNEJ 

Obiekt: pocysterski  klasztor  w Trzebnicy  

Adres inwestycji: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. W. Bochenka 30,  

dz. nr 6, 5;  AM-12,  obręb: Trzebnica 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlano-remontowych w  strefie wejścia w przyziemiu, na 

parterze i w wieży północnej od poziomu 3 kondygnacji nadziemnej.  

Zadanie inwestycyjne zostanie podzielone na część A z zakresem robót:. 

- dokumentacja fotograficzna istniejącego stanu zachowania, 

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody 

oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP  i ppoż.  wg  projektu organizacji placu budowy, 

- przeprowadzenie badań tynków –pobranie próbek tynków wraz z nawarstwieniami ze wszystkich 

możliwych poziomów i detali architektonicznych, celem ustalenia proporcji i rodzaju użytych ory-

ginalnie wypraw tynkarskich, 

- ustawienie rusztowań umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 7,31 m (klatka schodowa 

K1 w przyziemiu) i do 5,50 m na parterze obiektu, 

- niezbędne roboty rozbiórkowe i demontażowe z wywozem i utylizacją gruzu nie podlegającego 

przetworzeniu; 

- roboty murowe, 

- wzmocnienie (zszycie) zarysowań ścian, sklepień i łuków,  

- wykonanie tynków renowacyjnych,  

- remont i renowacja tynków wewnętrznych,  

- konserwacja /odtworzenie stolarki okiennej z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 

- renowacja drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 

- wymiana drzwi wewnętrznych,  

- roboty malarskie i remont oraz odtworzenie wszelkich detali architektonicznych, 

- czynności i zabiegi związane z konserwacją i rekonstrukcją obiektów zabytkowych malarstwa 

ściennego o różnych technikach z różnych okresów i wykonywanych na różnych podłożach, 

- renowacja, odtworzenie i remont posadzek kamiennych, lastryko  i podłóg drewnianych, 

- konserwacja i renowacja portali z kamienia, 

- renowacja istniejących pieców i kominków, 

- renowacja/wykonanie na wzór istniejących kratek mosiężnych, 

- zamurowanie/ wykucie otworów do przewodów kominowych,  

- wykonanie włączeń instalacji do przewodów kominowych z udrożnieniem zagruzowanych przewo-

dów, 

- renowacja schodów, pochwytów  i balustrad drewnianych, 

- renowacja zabudowy drewnianej, 

- renowacja zabytkowych żyrandoli, 

- wymiana dźwigu, 

- przebudowa zewnętrznych schodów  do wirydarza, 

-  wykonanie ścian działowych i sufitów podwieszonych oraz obudowy instalacji w systemie suchej 

zabudowy, 
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- wykonanie drewnianych ścianek w pomieszczeniu sanitarnym, 

- licowanie ścian w pom. sanitarnych płytkami ceramicznymi, 

- instalacja uchwytów dla niepełnosprawnych (nps) i wyposażenia pomieszczeniach  sanitarnych, 

- wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, 

- oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,   

- odbiór robót. 

 

- CZĘŚĆ B- WIEŻA PÓŁNOCNA - OD POZIOMU TRZECIEJ KONDYGNACJI NADZIEMNEJ 

 

- dokumentacja fotograficzna istniejącego stanu zachowania, 

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody 

oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP  i ppoż.  wg  projektu organizacji placu budowy, 

- przeprowadzenie badań tynków –pobranie próbek tynków wraz z nawarstwieniami ze wszystkich 

możliwych poziomów i detali architektonicznych, celem ustalenia proporcji i rodzaju użytych ory-

ginalnie wypraw tynkarskich, 

- ustawienie rusztowań umożliwiających wykonanie robót wewnętrznych na wysokości do 5,50 m, 

- ustawienie rusztowań zewnętrznych umożliwiających wykonanie prac remontowych i konserwator-

skich ustroju ciesielskiego i pokrycia wieży oraz wykonanie instalacji odgromowej wieży – wys. do  

15 m  

- niezbędne roboty rozbiórkowe i demontażowe z wywozem i utylizacją gruzu nie podlegającego 

przetworzeniu; 

- roboty murowe, 

- remont i renowacja tynków wewnętrznych,  

- odtworzenie stolarki okiennej z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 

- renowacja drzwi wewnętrznych, 

- wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych,  

- roboty malarskie , 

- renowacja podłóg drewnianych, 

- remont posadzki z płytek ceramicznych, 

- renowacja zabytkowych żyrandoli, 

- wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, 

- odtworzenie instalacji odgromowej, 

- remont pokrycia dachu wieży, 

- remont konstrukcji drewnianej więźby dachowej wieży, 

- oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,   

- odbiór robót. 

 

- Uwaga:  

Wykonawca robót jest zobowiązany do sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej 

przeprowadzonych prac remontowo-konserwatorskich – opisowej i fotograficznej (przed, w trakcie i 

po remoncie), zawierającej dodatkowo: 

wszystkie protokoły i notatki z odbytych narad, 

ustaleń z Konserwatorem Zabytków i  Komisją Konserwatorską 

wyniki badań materiałów,  

spis zastosowanych materiałów oraz zalecenia dla użytkownika obiektu - w 2 egzemplarzach  

Roboty remontowo-konserwatorskie  powinny być przeprowadzane przez ekipy specjalistyczne, posiada-

jące udokumentowane doświadczenie w realizacji robót przy obiektach zabytkowych, przeszkolone w 

stosowaniu systemów renowacyjnych uznanych firm, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim w osobie 

kierownika robót. Przy wykonywanych robotach będą przestrzegane dokładnie zalecenia i uzgodnienia z 

Komisją Konserwatorską, wytyczne zawarte w programie prac konserwatorskich i w dokumentacji wy-

konawczej oraz  reżimy technologiczne określone przez producentów zastosowanych materiałów. 

 

 1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Prace towarzyszące 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy, Zamawiającego lub Komisję Kon-

serwatorską,  

Robót pomiarowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, w wytyczeniu i wyznaczeniu ro-

bót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru wy-

tyczenia robót lub wyznaczenia wysokości, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich do-

kładność. 

Wykonawca uwzględni realizację nw. prac towarzyszących: 

- przygotowanie i uprzątnięcie terenu budowy, 

- utrzymanie terenu budowy w należytym stanie przez cały okres prowadzenia robót,  

- pomiary i rachunki niezbędne do ustalenia robót włączając utrzymanie sprzętu pomiarowego, znaki 

tyczenia itd. i ich utrzymanie podczas wykonania robót ,  

-utrzymanie stanowisk pracy,  

- uzgadnianie robót z  Zamawiającym, Konserwatorem Zabytków, Inspektorami Nadzoru, a w razie 

potrzeby zarządcami sąsiadujących obiektów i terenów,  

-powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, z krótką informacją dotyczącą bezpiecznego zachowania 

na terenie budowy np. wchodzenie do budynków tylko pod daszkami ochronnymi, ostrzeżeniem, że nie 

wolno zbliżać się do siatek ochronnych rusztowań, a także wyraźna informacja, że nie wolno wchodzić 

na rusztowania, 

-uzgadnianie zajęcia korytarzy i pomieszczeń, również tych  nie objętych Projektem, 

- środki ochrony i bezpieczeństwa przewidziane przepisami dotyczącymi wypadków oraz urzędowe 

uzgodnienia, 

- oświetlenie, ogrzewanie, sprzątanie pomieszczeń sanitarnych i pobytowych pracowników zatrudnio-

nych przez Wykonawcę robót, 

- utrzymanie sprzętu,  

-wstępne prace organizacyjne, dozór nad budową rusztowań i zabezpieczeń, zaplanowanie materiałów 

(wyliczenia i wykazy) dla wykonywanych robót, 

- ubezpieczenie robót, aż do odbioru na rzecz Zamawiającego,  

- ustawienie, utrzymanie, przenoszenie i usuwanie zabezpieczeń związanych z ruchem na terenie budo-

wy,  

-przy prowadzeniu robót na dachu wieży, wykonawca jest zobowiązany do układania tymczasowego 

zabezpieczenia odkrytych połaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia, 

- dokumentacja fotograficzna istniejącego stanu zachowania, 

- przeprowadzenie badań tynków –pobranie próbek tynków wraz z nawarstwieniami ze wszystkich moż-

liwych poziomów i detali, celem ustalenia proporcji i rodzaju użytych oryginalnie wypraw tynkarskich, 

- przed przystąpieniem do prac posadzkarskich należy rozpoznać grubość warstwy wykończeniowej i 

podkładowej istniejącej oraz sprawdzić wymiary w naturze, 

-opracowanie  metody technicznej i metody technologicznej sposobu i kolejności  wykonywania prac 

konserwatorskich oraz  uzyskanie akceptacji przez Komisję  Konserwatorską, 

-sporządzenie dokumentacji konserwatorskich ze stanu obiektu przed i po wykonaniu konserwacji po-

szczególnych elementów, 

-dokumentacja powykonawcza. 

 

Koszt robót towarzyszących nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz li-

kwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, ale nie 

przekazywanych Zamawiającemu i usuwanych po wykonaniu robót podstawowych. Jako roboty tymcza-

sowe Zamawiający traktuje: 

- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robót,  
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- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury (szczególnie wyposażenia, zabytkowych drzwi, portali i 

zabudowy drewnianej oraz obrazów, rzeźb itp.),  

- opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu związanej z dostawą materiałów na plac bu-

dowy oraz czasowym zajęciem przejazdów, przejść i chodników,  

- zabezpieczenie  elementów budynku przed zakurzeniem i zniszczeniem oraz zabezpieczenie 

sprzętu przewidzianego do wykonania robót (tak, aby nie był dostępny dla osób niepowołanych), 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, 

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody  

oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP  i ppoż.  wg  projektu organizacji placu budowy 

sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu  i 

warunki prowadzenia robót budowlanych,  

- sporządzenie planu zapewnienia jakości,  

- podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla 

potrzeb wykonywania robót budowlanych, 

- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstałe na terenach/obiektach innych Właścicieli,  

- oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności oczysz-

czenie nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z placu budowy nieczystości po-

wstałych w trakcie realizacji inwestycji,  

-  koszty najmu rusztowań  umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,5 m (koszty 

montażu i demontaż przewidziane są  katalogach nakładów rzeczowych), 

- zabezpieczenie obiektu przeciw wodom opadowym (szczególnie w trakcie wykonywania remon-

tu  pokrycia wieży wraz z sygnaturką, wymiany stolarki okiennej i renowacji drzwi zewnętrz-

nych), 

- dla wykonywanych nadproży, wykuwanych otworów drzwiowych należy  przewidzieć  nakłady 

na wykonanie i rozebranie podstemplowania i poddeskowań  na ryglach,  

- zabezpieczenie tymczasowe otworów okiennych i drzwiowych, szczególnie  drzwi zewnętrznych 

na okres wymiany/renowacji  tych elementów.  

W szczególności jednak zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wy-

konawcę organizacji robót, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjętych metod 

ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań.  

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zakresu robót tymczasowych wykorzystując własne 

doświadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiającego w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

Koszty związane z robotami tymczasowymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 

pozycjach  kosztorysu ofertowego ( np. w stawkach kosztów pośrednich)  

Koszt robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

1.4. Informacja o terenie budowy 

1.4.1. Informacje ogólne 
 

Pocysterski klasztor w Trzebnicy jest wpisany do rejestru zabytków. Rozporządzeniem Prezydenta R.P. z 

dnia 4 lica 2014 r. Zespół dawne opactwa cysterek w Trzebnicy został uznany za Pomnik Historii 

(klasztor uznany jest  indywidualnie).  Budynek klasztoru zlokalizowany jest na działkach nr 6 i 5; AM 

12,obręb Trzebnica, stanowiących od 155 lat własność Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola 

Boromeusza w Trzebnicy. Klasztor  podlega ochronie konserwatorskiej i jest uznany za Pomnik Historii 

co oznacza konieczność ich zachowania 

Pocysterski klasztor w Trzebnicy jest obiektem czynnym, w którym siostry boromeuszki mieszkają, 

prowadzą  dzieła miłosierdzia  oraz działalność kulturalną.  Od wielu lat klasztor otwarty jest  codziennie 

dla turystów i zwiedzających oraz pielgrzymów przybywających do grobu św. Jadwigi Śląskiej. W 

południowym skrzydło klasztoru znajduje się zakład opiekuńczo leczniczy, na poziomie pierwszego 

piętra klasztoru:  w skrzydle północnym , na styku z bazyliką – Muzeum klasztorne, natomiast w 

skrzydle  środkowym -  biblioteka klasztorna  a w wieży południowej -  mała kaplica klasztorna.   
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Konserwacja, rewitalizacja i remont dotyczy wyłącznie określonego zakresu wg opracowania 

projektowego z podziałem zadania inwestycyjnego na część A i B, tj.  

A) przyziemie w strefie wejścia wschodniego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych   

i  parter  budynku klasztoru wokół wirydarza północnego wraz ze strefami wejść    

B) wieża północna - od poziomu trzeciej kondygnacji nadziemnej. 

Konstrukcja budynku klasztoru jest tradycyjna, murowana z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. 

Budynek prawie w całości podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Stromy dach o 

konstrukcji drewnianej z lukarnami pokryty dachówkami ceramicznymi. Dwie wieże (północna  

i południowa) pokryte dachami namiotowymi z lukarnami pokryte blachą miedzianą. Stropy 

skonstruowane są w postaci sklepień z lunetami. Sklepienia oparte są na ścianach i częściowo na łukach. 

 

l.4.2. Organizacja robót budowlanych 

Wykonanie robót odbywać się będzie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy robotników oraz 

osób postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca wykonania robót,  wykonanie robót obędzie 

się zgodnie z obowiązującymi normami i prawem. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia,  tablice informacyjne, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Przed rozpoczęciem robót zamontowane zostaną tablice informacyjne, których treść i ilość  będzie 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Roboty związane z montażem rusztowań zostaną wykonane w sposób bezpieczny z zachowaniem prze-

pisów BHP i ppoż. 

W trakcie remontu -szczególnie korytarzy- Wykonawca musi uzgodnić ich zamknięcie i ustawić znaki 

informacyjne oraz ustawić bariery blokujące przejście w tym miejscu. 

Wykonawcy przed złożeniem ofert  powinni dokonać wizji lokalnej obiektu: Zamawiający  nie przewi-

duje żadnych dodatkowych opłat związanych z organizacją robót budowlanych, wszystkie opłaty admi-

nistracyjne, opłaty z tytułu dodatkowych uzgodnień, które poniesie Wykonawca, muszą być uwzględ-

nione w przedstawionej ofercie.   

Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada      

wykonawca, roboty będą prowadzone pod nadzorem budowlanym i konserwatorskim.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączo-

ny w cenę umowną. 

 

1.4.2.1.  Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekazie Wykonawcy teren budowy, 

dziennik budowy i jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. 

Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w po-

rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca pod-

pisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elemen-

tów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysach ofertowych i wpisuje do księgi obmiaru (jeżeli umowa przewiduje taki sposób rozliczeń). 
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Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań prowadzonych przez Wykonawcę, będą  stanowiły załączniki do odbiorów robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach, następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich, projekt budowlany i doku-

mentacja wykonawcza, 

 dokumentacja fotograficzna. 

 badania zasolenia i zawilgocenia murów wykonane w grudniu 2017 r /styczeń 2018 r.  

 ekspertyza kominiarska wykonana w grudniu 2017/styczeń 2018 r. 

 wyniki badań konserwatorskich, 

 aktualizacja programu prac konserwatorskich opracowana w styczniu 2018 r., uzgodniona z Dolno-

śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad, 

 korespondencja prowadzona  na budowie, 

 dokumentacja fotograficzna i opisowa prowadzonych robót. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie które-

gokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do 

wglądu na jego życzenie. 

 

1.4.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
 

W skład dokumentacji wchodzi: 
 

a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – wg spisu zawartego 

w dokumentacji przetargowej; 

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny 

umownej. 

Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 

projektu wynikłe w trakcie realizacji robót, dodatkowo dokumentacja fotograficzna z uwzględnieniem 

dodatkowych  szkiców i modeli niezbędnych do wykonywania uzupełnień i rekonstrukcji. 

 

1.4.2.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne, a wyma-

gania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumenta-

cji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać normy i instrukcje producenta przyjętych  materiałów do 

wykonania robót i urządzeń. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową i  zaleceniami Komisji Konserwatorskiej  lub istniejącymi oryginalnymi elementami, a 

wpłynie to na niezadowalającą jakość detalu budynku, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a odtwarzane elementy będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę robót, wszelkich instalacji, urządzeń i wyposażenia  występujących 

na terenie budowy. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementów obiektu, w 

czasie trwania robót. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia budynku, 

elementów dekoracji zabytkowej, wyposażenia i instalacji. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia  elementów budynku lub instalacji Wykonawca bezzwłocznie po-

wiadomi Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostar-

czając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w 

szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 2004 poz. 

880) 

-  stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw 

Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

- stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)  

z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.  

- stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

- stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ście-

ków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108) 

 

Wszelkie roboty uciążliwe ze względu na hałas  i zapylenie muszą być wykonywane wyłącznie w godzi-

nach uzgodnionych z Zamawiającym.  

W myśl ustawy wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy jest 

Wykonawca Robót. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania 

odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz 

transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z 

posiadanymi w tym zakresie decyzjami. W miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do ustawienia  odpowiednio dużych pojemników do składowania gruzu od firmy 

posiadającej koncesję na wywóz odpadów. Zamawiający może żądać od Wykonawcy potwierdzenia 

składowania gruzu na wysypisku. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót, albo przez personel Wykonawcy. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Jakiekolwiek materiały pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddzia-

ływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie realizacji robót, a po zakończeniu prac,  ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylące) - mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, za zgodą 

Zamawiającego, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 
 

1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowaw-

czych, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, Wykonawca  jest zobowiązany do opracowania 

i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w wa-

runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sani-

tarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 

poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (usta-

wa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( 

Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

  Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczą-

cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz.1126.) 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w rozporządzeniem. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej.  

 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt miejsca do magazynowania 

materiałów, dostęp do zaplecza socjalno -sanitarnego.   

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Jako zaplecze 

Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. Zaplecze Wykonawcy winno 

spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym 

itp.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwoleń, opinii i akceptacji przez wewnętrzne służby Za-

rządzającego obiektami,  dla  zapewnianie możliwości doprowadzenia i przyłączenia wszelkich czynni-

ków i mediów do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki itp. W cenę kon-

traktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 

korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowa-

dzeń po ukończeniu robót.  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej.  

 

1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Podczas prowadzenia robót budowlanych nie przewiduje się zajęcia  chodników i ulic. 

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg dojaz-

dowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, 

związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. Po zakoń-

czeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdów i przejść 

występujących na terenie budowy. 

 

1.4.8. Ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni 

Przy robotach Wykonawca na swój koszt zabezpieczy i wydzieli  - strefy niebezpieczne, zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003, Nr 47, poz. 401).  W trakcie trwania prac, Wy-

konawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy 

oraz chodników i placów wewnętrznych  występujących w obrębie placu budowy oraz naprawienia 

wszelkich szkód, natychmiast po ich  stwierdzeniu.   

 

1.4.9. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Tabele z klasyfikacją wg CPV określają szczegółowe specyfikacje techniczne. Spis wszystkich kodów 

CPV umieszczono na stronie tytułowej Specyfikacji. 

 

1.4.10. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w polskich normach, a także 

zdefiniowanymi poniżej: 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą je-

go przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Mini-

stra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 

2 z późniejszymi zmianami). 

Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykona-

nie przedmiotu umowy  wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że za-

pewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgod-

ne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczo-

nych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-

ne, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę tech-

niczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

 Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

 Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

 Obiekt małej architektury. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,  rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

Prace konserwatorskie- działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, 

zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art.3 pkt.6 
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Prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych 

zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba uzupełnienie lub odtworzenie jego części oraz 

udokumentowanie tych działań. 

Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

dźwigi osobowe itp. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, 

przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Dziennik budowy – wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 

służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru budowlanego. 

Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i 

prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych 

robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Materiały użyte do wykonania 

robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia ele-

mentów dekoratorskich elewacji frontowej.  Należy bezwzględnie, w czasie prac rozbiórkowych, ocalić 

oryginalne cegły, elementu sztukaterii - należy je oczyścić z zabrudzeń, zaprawy, wykwitów i wykorzy-

stać do przemurowania/odtworzenia rozebranych fragmentów.  

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. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity D. U Z 2006 r. 

Nr 156, poz. 1118 ). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę 

techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.) 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości  i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy po uzgodnieniu z 

Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.3. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru  może dopuścić do 

użycia materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Zastosowany zostanie  sprzęt właściwy dla danego rodzaju 

robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, w terminie 

przewidzianym umową. 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót, w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do terenu budowy jak i na drogach i chodnikach 

wewnętrznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  

projektem organizacji robót oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu oraz zgodnie z zapisami 

Zapytania Ofertowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części 

Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. Wyko-

nawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych ob-

szarów, jakie zostaną przekazane wykonawcy w uzgodnieniu  z 

inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy 

wszelki gruz, odpady technologiczne i nieprzydatne w dalszych robotach tymczasowe zabezpieczenia, 

pomosty, rusztowania, itp. W czasie prowadzenia robót zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem i za-

brudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie  w obszarze prowadzonych robót. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu robót- nie objętego remontem, do stanu pier-

wotnego.  

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności stanu 

faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu 

robót. Przed realizacją zadania należy również rozeznać układ położonych wcześniej instalacji 

odgromowych i elektrycznych / zwłaszcza fragmentów zamaskowanych/. Przed zamówienie stolarki 

drzwiowej i okiennej –przewidzianej do wymiany, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

pomiarów sprawdzających, wykonanych przez dostawcę stolarki. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych. 

 Wszelkie prace należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w 

obiekcie, zgodnie z harmonogramem robót uzgodnionym z Zamawiającym i Użytkownikiem budynku. 

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości,  

niezbędnym jest właściwe zabezpieczenie wszystkich portali, drewnianej zabudowy, okien i drzwi oraz 

zabezpieczenie pokrycia dachu wieży.  

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości,  

niezbędnym jest właściwe zabezpieczenie wszystkich prac wykonywanych w budynku. 

Dodatkowo wykonywane roboty remontowe w obiektach zabytkowych powinny być prowadzone w 

ostrożnie, elementy odtwarzane i remontowane powinny mieć bogatą ilustrację fotograficzną stanu za-

chowania obiektu przed przystąpieniem do prac, w trakcie wykonywania renowacji i po zakończeniu 

robót. Wymagany też jest opis prowadzonych prac jak i wyszczególnienie użytych materiałów. 

Wszystkie prace remontowe powinny być prowadzone z poszanowaniem substancji oryginalnej, którą 

należy skutecznie utrwalić. Ewentualna wymiana uszkodzonych oryginalnych fragmentów posadzek, 

zabytkowych odkrytych tynków na nowe, może być dopuszczalna tylko w przypadku, gdy ich naprawa i 

konserwacja nie będzie technicznie możliwa. Rekonstrukcja elementów brakujących powinna być prze-

prowadzona przy użyciu materiałów i technik zgodnych z oryginałem w uzgodnieniu z Komisją Kon-

serwatorską. 

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Zamawiającego, Harmonogramu Robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania prac 

konserwatorskich, rewitalizacji, przebudowy i remontu, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami z Zamawiającym. 
 

Harmonogram robót powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac; 

 organizację ruchu na budowie wraz ze sposobem zabezpieczenia robót;  

 plan BHP; 
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 wykaz zespołów roboczych; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót; 
 

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 

Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia 

Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpóźniej  w terminie 14 dni po 

podpisaniu umowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej. 

 

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. 

W trakcie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy będą odbywać się cotygodniowe narady na 

budowie. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów oraz organizowania 

cotygodniowych narad na budowie ponosi Wykonawca. 

 

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 miał zapewnioną możliwość w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty dodatkowych 

badań poniesie Zamawiający. 

 

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. 

 

Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń: 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

 W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty, każda partia materiałów 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Wyroby budowlane będą posiadać, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, 

wynikami wykonanych przez niego badań. 

Materiały i urządzenia posiadające ww. dokumenty, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z Aprobatą, certyfikatem lub normami, materiały 

takie lub urządzenia, zostaną odrzucone. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym (jeżeli umowa przewiduje jego 

opracowanie). 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością  określoną w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru lub w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 
 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiorowi częściowemu; 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                        

WYMAGANIA OGÓLNE

 

 18 

później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru oraz Komisja Konserwatorska w 

oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawi-

dłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy Robót. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbio-

rze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru i Komisja Konserwatorska w obec-

ności Kierownika Budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego roz-

liczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 

 

8.4. Odbiór ostateczny Robót (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy oraz Komisji Konserwatorskiej. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego z Zamawiającym. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania Robót; 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne); 
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3. Protokoły odbiorów częściowych wraz z uwagami i zaleceniami Komisji Konserwatorskiej  

i  Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

z udokumentowaniem wykonania Jego zaleceń; 

4. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz ewentualnych badań laboratoryjnych wykonanych na wniosek 

jednej ze stron umowy; 

6. Deklaracje zgodności, certyfikaty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i inne  dokumenty świadczące 

   o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych; 

7. Karty techniczne oraz instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów; 

8. Dokumentację fotograficzną z opisem przeprowadzonych prac renowacyjnych, 

9. Sprawozdanie techniczne; 

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać; 

1. Zakres i lokalizację wykonywanych Robót; 

2.Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego; 

3. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 

4. Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot; 
 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić ba-

dania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji pro-

jektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wyko-

nawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót montażowych z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej oraz 

przedstawić ponowny termin odbioru końcowego robót, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności  

Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem warto-

ści wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do ponow-

nego wykonania wadliwie wykonanych robót  i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad powstałych z 

winy wykonawcy robót, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość skalkulowana i podana przez Wykonawcę oraz przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umowy. 

Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na ich 

wykonanie. 

Wynagrodzenie Robót będzie obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

2. Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu  loco budowa; 

3. Wartość pracy sprzętu z narzutami i kosztami jednorazowymi; 

4. Koszty pośrednie;.   

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym; 

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Podatek VAT zostanie obliczony i podany jako odrębna kwota. 

Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy. 

Roboty tymczasowe i towarzyszące rozliczone zostaną zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.3 

niniejszej specyfikacji. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.  

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN/(EN-PN) 

lub odpowiednimi  normami Krajów UE, ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami z nią związanymi 

i innymi  przepisami obowiązującymi w Polsce. 

 
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami nw. Ustaw. Rozporządzeń 

i przepisów. 

10.1.Ustawy: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 

poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 

115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, z 2003 r. Nr 

80 poz. 7180 oraz z 2008r. Nr 206, poz. 1287). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 nr 162 

poz. 1568 z późn. zmianami 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 

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 oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.  

Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 

11, poz. 84 z późn. zmianami). 
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10.2.Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 

krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem 

(Dz. U. Nr 113, poz. 661) 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych 

      (Dz. U. Nr 165, poz. 987)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 oraz Dz.U. z 

2005 r. nr 75, poz.664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 195, poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczą-

cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 

poz. 1679 z późn. zmianami). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

file:///F:/prawo/D20042072.pdf
file:///F:/prawo/D20050664.pdf
file:///F:/prawo/D20050664.pdf
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 

demontażowych, które zostaną wykonane  w ramach zadania: „KONSERWACJA I 

REWITALIZACJ POCYSTERSKIEGO KLASZTORU W TRZEBNICY – POMNIKA 

HISTORII, CELEM POSZERZENIA OFERTY TUTYSTYCZNO– KULTURALNEJ –ETAP I” 

CZĘŚĆ A – POZIOM PARTERU I STREFA WEJŚCIA W PRZYZIEMIU  

CZĘŚĆ B  - WIEŻA PÓŁNOCNA - OD POZIOMU TRZECIEJ KONDYGNACJI 

NADZIEMNEJ 

Obiekt: pocysterski  klasztor  w Trzebnicy  

Adres inwestycji: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. W. Bochenka 30,  

dz. nr 6, 5;  AM-12,  obręb: Trzebnica 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Wykonanie konserwacji i rewitalizacji wszystkich pomieszczeń objętych projektem, w tym: 

posadzek, ścian i sklepień, wnęk i zabudów, portali, stolarki drzwiowej i okiennej wraz z 

parapetami, montaż drzwi i wydzieleń p.poż oraz  całkowita wymiana instalacji sanitarnych i 

elektrycznych. W ramach tych robót zostaną wykonane następujące prace  

rozbiórkowe/demontażowe: 

 Ostrożne zdemontowanie, zabezpieczenie  i przeniesienie do wskazanego magazynu 

rzeźb wraz z postumentami, zlokalizowanych w remontowanych pomieszczeniach ( wg 

wykonanego uprzednio spisu inwentaryzacyjnego), 

 Zdemontowanie obrazów z ich oczyszczeniem, zabezpieczeniem i przeniesieniem do 

wskazanego magazynu ( wg wykonanego uprzednio spisu inwentaryzacyjnego), 

 Rozbiórka ścian działowych murowanych w pom. sanitarnych, 

 Rozbiórka ściany murowanej dzielącej korytarz 4F, 

 Demontaż istniejących ścianek działowych drewnianych, g-k i z luksferów, 

 Demontaż stolarki okiennej z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz 

wymienianych drzwi wewnętrznych, 

 Wykucie z muru i zabezpieczenie metalowych tond o śr. ok. 90 cm zlokalizowanych nad 

drzwiami, 

 Rozebranie istniejącej okładziny ściennej z płytek ceramicznych ( w pom. sanitarnych), 

 Ostrożne zeskrobanie i zmycie wszystkich warstw malarskich ze ścian i sklepień (przed 

rozpoczęciem tych prac wystąpią badania i prace przygotowawcze: wstępne obejrzenie i 

zapoznanie się wykonawcy z obiektem, pierwsze badania powierzchniowe, polegające na 

małych badaniach odkrywkowych, badaniach wizualnych przez lupę lub binokular i 

wreszcie ogólne zorientowanie się wykonawcy co do rodzaju i zakresu prac- jak również 

warunków lokalnych /dojście, dostęp, oświetlenie itp./. Wymienione wyżej rozpoznanie 

umożliwi w dalszej kolejności ustalenie metody/technologii usunięcia warstw malarskich) 
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 Rozbiórka schodów zewnętrznych, 

 Zabezpieczenie folią ochronną podłóg i posadzek (roboty tymczasowe), 

 Zabezpieczenie otworów w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, których dolna 

krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu (roboty tymczasowe), 

 Zamontowanie rusztowań z wszelkimi elementami zabezpieczającymi  przed upadkiem 

z wysokości ( roboty tymczasowe),  

 Ustawienie pochylni do transportu zdemontowanych materiałów o dużych gabarytach 

(roboty tymczasowe), 

 Ustawienie prefabrykowanych rur zsypowych do transportu gruzu powstałego w czasie 

rozbiórki (roboty tymczasowe), 

 wywóz i utylizacja gruzu. 

Uwaga: rozliczenie robót tymczasowych zgodnie z pkt. 1.3 ST-00 Wymagania ogólne. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi i nomenklaturą Polskich Norm, a także podanymi w ST-00. 

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały z rozbiórki przewidziane do ponownego wbudowania ( materiały z odzysku ) zostaną 

wbudowane wyłącznie po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i ustaleniach konserwatorskich. 

Na etapie projektu przewiduje się wykorzystanie w maksymalnym stopniu oryginalne, 

pełnowartościowe materiały z rozbiórki do ponownego wbudowania.   

Balustrady, pomosty i inne materiały zabezpieczające oraz rusztowania ( w ramach robót 

tymczasowych). 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- 00 “Wymagania ogólne” 

Stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie. Sprzęt zmechanizowany, podlegający 

przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniającego do jego 

eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis 

określający jego istotne właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.  
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Dobór środków transportu powinien być dostosowany do przewożonych materiałów/ 

wywożonego gruzu.  

Środki transportu powinny każdorazowo posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do 

przewożonego ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń obciążeń osi pojazdu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne"  

5.1.1. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być  wykonywane w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi  

przepisami BHP. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

demontażowe i rozbiórkowe. 

Roboty rozbiórkowe należą do robót niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 

należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  Odpowiedzialność za prawidłowe 

wykonanie wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi 

Wykonawca. 

5.1.2. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.   

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 

zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz hełmy, 

okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od 

poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości poprzez 

zamontowanie barier ochronnych. Dotyczy to zarówno przejść i dojść do tych stanowisk. 

Miejsca, które wystąpią podczas wykonywania robót na wysokości i wymagające stosowania 

zabezpieczeń w postaci balustrad ochronnych to m.in.: 

-otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna 

krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, 

-pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory okienne  również powinny być 

zabezpieczone balustradą ochronną, o której mowa powyżej. 

W wielu przypadkach za bezpieczeństwo na budowie odpowiadają balustrady, które są 

podstawowym środkiem ochrony zbiorowej. Należy je stosować podczas zabezpieczania 

stanowisk pracy, dróg komunikacyjnych, krawędzi oraz otworów w ścianach i stropach. 

Bezpieczna balustrada składa się z deski krawężnikowej o wys. 0,15 m i poręczy ochronnej 
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umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń miedzy deską krawężnikową a poręczą 

wypełnia się w sposób zabezpieczających pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Wymagania szczegółowe dotyczące balustrad w zakresie wytrzymałościowym reguluje norma 

PN-EN 13354 - tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków. 

Bariery powinny być stabilne, trwale przymocowane do elementów konstrukcyjnych i być 

odpowiednio wytrzymałe na napór pracownika. Najważniejsza jest wytrzymałość materiału, 

z którego jest zrobiona poręcz. Z uwagi na łatwość w montażu najczęściej używa się do tego celu 

desek drewnianych. Ważne jest, aby nie były nadłamane i miały dostateczną grubość, która 

pozwoli wytrzymać napór dorosłego człowieka. W przeciwnym razie bariera może stanowić 

dodatkowe zagrożenie. 

WYMAGANIA BHP PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI W BUDOWNICTWIE 

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających 

polegających m.in. na stosowaniu urządzeń ochronnych takich jak osłony krawędzi (balustrady 

ochronne, siatki bezpieczeństwa) oraz oznakowanie stref i miejsc niezabezpieczonych, do 

których zalicza się m.in. otwory w stropach, sufitach, otwory okienne bez stolarki budowlanej 

itd.  

Ponadto pracodawca, odpowiedzialny za bezpieczeństwo na budowie, ponosi także 

odpowiedzialność za:  

przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego przy wykonywanych pracach,  

likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstania,  

stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych,  

nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej,  

instruowanie pracowników w zakresie bhp,  

informowanie o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi 

osłaniać ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazanie informacji o zasadach ich 

stosowania,  

wyznaczenie koordynatora ds. bhp, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują 

pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.    

Zastosowane środki muszą być skuteczne, aby powstałe rozwiązania zapobiegały upadkowi 

i obrażeniom osób zatrudnionych na wysokości. Należy przewidzieć takie rozmieszczenie ciągów 

komunikacyjnych do miejsc pracy na wysokości, w szczególności pomiędzy stropami, 

platformami, kładkami lub pomostami w obu kierunkach, aby nie powstało dodatkowe ryzyko 

upadku. Z kolei stosując wejście z wykorzystaniem lin i sprzętu do ustalenia pozycji pracownika, 

należy mu zapewnić siedzisko z odpowiednim wyposażeniem. Ruch i praca na poszczególnych 

kondygnacjach budynku również wymaga zastosowania tymczasowych systemów zabezpieczeń 

na krawędzi. 

Podstawowym narzędziem do właściwej organizacji pracy oraz doboru wszelkiego rodzaju 

środków profilaktycznych jest ocena ryzyka zawodowego. Zastosowane, zgodnie z oceną środki, 

w tym techniczne środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, powinny zapewniać 

bezpieczeństwo na budowie. Udokumentowana ocena ryzyka powinna być systematycznie 

analizowana i aktualizowana (np. gdy pojawiają się dodatkowe zagrożenia). Ponadto ogólny stan 

rusztowań, zwłaszcza pomostów i barier ochronnych powinien być sprawdzany codziennie, przed 

rozpoczęciem pracy. 
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5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Należy obserwować prace rozbiórkowe i zwracać uwagę na powstałe i istniejące rysy i szczeliny 

lub nadmierne odkształcenia konstrukcji. Wszelkie niepożądane efekty należy szczegółowo 

rozpatrzyć, a także zgłosić Inspektorowi Nadzoru i Projektantom. 

Otwory i bruzdy należy wykonywać poprzez wycinanie, wiercenie a nie wykuwanie. 

Przed przystąpieniem do wycinania gniazd i wiercenia otworów  należy dokonać pomiaru 

lokalizującego trasy przebiegu ewentualnych ukrytych instalacji zwłaszcza elektrycznych. 

Gruz  z rozbiórki  należy usuwać sukcesywnie ze stropów. 

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody wentylacji grawitacyjnej lub ukryte 

instalacje należy zawiadomić Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności pomiędzy projektem, a stanem 

faktycznym należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.  

Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy, nie przeznaczone do 

ponownego wbudowania, stają się własnością Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu 

robót. Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe 

uzyskane z rozbiórek oraz porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki 

odpadami upoważnionego do ich przyjęcia, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi 

i, jeżeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej 

treści. 

Postępowanie z odpadami klasyfikowanych jako niebezpieczne. 

Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych, 

cieków powierzchniowych i gleby. 

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., 

poz. 628 –tekst ujednolicony) 

Przestrzegać przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. nr 63 z 

2001 r., poz. 638 – tekst ujednolicony. 

Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206): 

08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, 

lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich. 

08 01 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów. 

08 01 11* - Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne. 

* - Odpad niebezpieczny. 

Szczegółowy kod odpadu zależy od miejsca i sposobu stosowania produktu. 

Sposoby unieszkodliwiania odpadów: 

Nie usuwać z odpadami komunalnymi. Opróżnione opakowania, po odpowiednim oczyszczeniu, 

mogą być wykorzystane ponownie. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo 

Wydziałem Ochrony Środowiska.  Szczegółowe ustalenia z odpadami szkodliwymi zawarte są w 

kartach charakterystyki tych produktów.  Wykonawca usunie  wszystkie opakowani i odpady 

opakowaniowe  zgodnie z obowiązującymi  przepisami, szczegółowo informując o sposobie 

postępowania Inspektora nadzoru.  

5.3. Demontaż stolarki 

Przed przystąpieniem do rozbiórki okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić czy wskutek 

osiadania ścian ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej części ściany.  W tym wypadku 

należy bezzwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta  w celu ustalenia podjęcia 

dalszego działania.  
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Wykucie okien i drzwi 

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, wykucie okien wraz z parapetami wewnętrznymi oraz 

drzwi wewnętrznych-  z przeniesieniem ich do kontenera ustawionego w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego- należy wykonywać w sposób ostrożny, przeciwdziałając zbyt rozległym  

zniszczeniom ścian i tynków. W sposób szczególny należy zabezpieczyć wszelkie detale 

wystroju architektonicznego- np. wcześniej podklejając odspajający się element,  dopiero po jego 

zamocowaniu,  można przystąpić do demontażu stolarki. Wszelkie zabytkowe okucia z 

wymienianej stolarki zostaną zdemontowane, zabezpieczone i przekazane Inwestorowi. 

Każdy demontowany element zostanie poddany ocenie, czy może zostać poddany renowacji i 

ponownie być wbudowany, czy też jego stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie. 

5.4. Roboty demontażowe i rozbiórkowe w obiektach zabytkowych 

Wszelkie odkryte ruchome zabytki –w czasie robót rozbiórkowych i demontażowych, zostaną 

zgłoszone zgodnie z obowiązującym prawem. Wszystkie elementy zabytkowe, znajdujące się na 

ścianach, sklepieniach i posadzkach, należy  osłonić i uchronić przed zniszczeniem.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych wskazanych w projekcie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

Jednostka obmiarową robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 

kosztorysu ofertowego.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje 

w księdze obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - „Wymagania ogólne”. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Przy wykonywaniu  robót rozbiórkowych należy stosować się do niżej wymienionych Ustaw i 

Rozporządzeń: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z 
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późniejszymi zmianami) 

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)  

z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.  

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 nr 162 

poz. 1568 z późn. zmianami 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 

z późniejszymi zmianami). 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1131) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 

poz. 1679 z późn. zmianami). 

Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 
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1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

murowych które zostaną wykonane   w ramach zadania: „KONSERWACJA I 

REWITALIZACJ POCYSTERSKIEGO KLASZTORU W TRZEBNICY – POMNIKA 

HISTORII, CELEM POSZERZENIA OFERTY TUTYSTYCZNO– KULTURALNEJ  

–ETAP I” 

CZĘŚĆ A – POZIOM PARTERU I STREFA WEJŚCIA W PRZYZIEMIU  

CZĘŚĆ B  - WIEŻA PÓŁNOCNA - OD POZIOMU TRZECIEJ KONDYGNACJI 

NADZIEMNEJ 

 

Obiekt: pocysterski  klasztor  w Trzebnicy  

Adres inwestycji: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. W. Bochenka 30,  

dz. nr 6, 5;  AM-12,  obręb: Trzebnica 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:  

W ramach robót murowych zrealizowane zostaną następujące prace:  

 wycięcie  i zamurowanie bruzd pod projektowane instalacje wodociągowe, kanalizacji 

sanitarnej i elektryczne, 

 wycięcie  wnęk pod urządzenia instalacji sanitarnych i elektrycznych, 

 naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł,  

 zamurowanie przebić po zdemontowanych instalacjach, 

 naprawa pęknięć w istn. ścianach,  

 przesklepienie projektowanych otworów drzwiowych z założeniem belek 

nadprożowych w istniejących ścianach, 

 wykucie  otworów drzwiowych, 

 zamurowanie otworów po zdemontowanych naświetlach i drzwiach, 

  przemurowanie (zmniejszenie/zwiększenie) otworów drzwiowych,  

 wykonanie ścian wewnętrznych – ściany wydzielenia pożarowego w klasie REI60  

i REI120, 

 docieplenie ścian podparapetowych  ( metodą od wewnątrz) - przymurowanie ścianek z 

bloczków  mineralnych (lambda 0,042 W/mK ) oraz docieplenie części ścian 

zewnętrznych (metodą od wewnątrz)  w wybranych pomieszczeniach przyziemia, 

 odtworzenie wnęki – korytarz 4a, 

 wykonanie ścian działowych i zamurowanie wnęki w pom. sanitarnych 13-1, 13d, 13c 

 wzmocnienie (zszycie) zarysowań ścian, sklepień i łuków, 

 fundamenty i  murowane ściany schodów zewnętrznych,  

 wszelkie pozostałe roboty murowe wymienione w projekcie. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Warunki wykonania robót:  

     - prace nie mogą być wykonywane przy temperaturze poniżej 5 
0
 C. Prace należy 

wykonywać z rusztowań stałych. 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania uzupełnień: 

Należy dobierać cegły licujące z otoczeniem, a także zachowywać historyczne wątki 

murowania. Szczególną uwagę należy zwrócić przy ewentualnej wymianie cegieł w licu 

sklepień aby nie naruszyć statyki sklepienia. 
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 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kategoria robót 45262520-2 Roboty murowe 

 

2. MATERIAŁY 

Cegły ceramiczne -  cegły pełne kl.10 i 15 

 - wg PN-EN 771-1:2011: Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne  (lub normy równoważnej) 

Woda wg [ PN-EN 1008:2004]  (lub równoważna) 

Do przygotowania masy betonowej i zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Zaprawa murarska:  

Zaprawa murarska – spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące 

zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska (lub równoważna) 

Systemowa tiksotropowa zaprawa na bazie cementu stosowaną do iniekcji przy pomocy 

pistoletów ręcznych lub elektronarzędzi wraz z prętami spiralnymi o średnicy 8 mm ze stali 

nierdzewnej- dla wzmocnienia zarysowanych sklepień i łuków oraz wzmocnienie (zszycie) 

zarysowanych ścian. 

Mineralne płyty (bloczki) izolacyjne (docieplenie ścian podparapetowych oraz części ścian 

w przyziemiu): 

wykonane z surowca wapienno – kwarcowego, hydrofilne, niepalne. ( DIN 4102) 

- współczynnik przewodzenia ciepła  l=0.042 W/m2K 

- współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u=5 

- gęstość      95-105 kg/m3 

Elementy murowe silikatowe –wg PN-EN 771-2:2011 „Wymagania dotyczące elementów 

murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe (lub norma równoważna) –do wykonania 

wewnętrznych ścian budynku.  

Ściany wewnętrzne oddzieleń pożarowych REI 120, REI 60 oraz o podwyższonych 

parametrach akustycznych zostaną wykonane z bloków silikatowych o grub. 18, 15 i 12 cm 

 

Kotwy, wieszaki, łączniki, konsole i inne stalowe akcesoria murarskie powinny być zgodne  

z PN-EN 845-1 ” Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy 

kotwiące, wieszaki i wsporniki” (lub norma równoważna) 

Nadproża-  cewniki normalne walcowane na gorąco skręcane śrubami M16. 

Nadproża stalowe z profilu stalowego o wymiarach i przekroju zawartych w dokumentacji 

projektowej spełniające wymagania normy PN-EN 845-2 ze stali konstrukcyjnej  S235 

posiadające zaświadczenie o jakości wg PN-EN 10168:2006 (lub normy równoważne). 

 

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów 

murowych nie powinny przekraczać: 

 dla elementów zwykłych - ±0,40 x (badany wymiar)
0,5

 [mm] lecz nie więcej niż ±3 mm 

 dla elementów licowych - ±0,25 x (badany wymiar)
0,5

 [mm] lecz nie więcej niż ±2 mm 

 dla elementów łączonych na cienkie spoiny – wysokość i płaskość powierzchni ±1,0 mm, 

pozostałe wymiary ± 2,0 mm 

 dla elementów układanych na sucho – wymagania jak przy elementach licowych lub 

łączonych na cienkie spoiny 

 we wszystkich przypadkach nie więcej niż ±10 mm 

 Zaprawy klejowe przygotowuje się na budowie z gotowych suchych mieszanek fabrycznych 

poprzez rozmieszanie z wodą. 

Elementy murowe 

 Rozróżnia sie kategorię I i kategorię II elementów murowych: 
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do kategorii I zalicza sie elementy murowe dobrej jakości, które zapewniają tolerancje 

wymiarowe oraz odpowiedni poziom i powtarzalność cech wytrzymałościowych i 

mechanicznych. Produkowane seryjnie przez wytwórnie stosujące odpowiednią kontrolę 

jakości przy udziale niezależnych jednostek certyfikujących .  

Elementy kategorii II, to elementy, które nie spełniają przynajmniej jednego z założeń definicji 

elementów kategorii I. Elementy kategorii II mogą być zatem złej jakości, nie zapewniać 

tolerancji wymiarowej, nie zapewniać powtarzalności deklarowanych parametrów oraz nie 

zapewniać kontroli jakości przy udziale niezależnych jednostek. W przypadku takich 

elementów norma PN-EN 1996-1-1 określa mniej korzystny współczynnik bezpieczeństwa.  

 Materiały do wykonania robót murarskich, objęte niniejszą ST określono wg kategorii I i 

należy stosować je zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i 

rysunkami: 

 

Warunki przyjęcia wyrobów ceramicznych i zaprawa na budowę. 

Wyroby ceramiczne i zaprawy mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

a) są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i   specyfikacji technicznej, 

b) będą właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości, wskazane 

odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące wysyłce powinny 

określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności ), 

c) producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub   jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe  

wytyczne stosowania  wyrobów. 
d) zaprawy: stare zaprawy były przygotowywane głównie w oparciu o wapno z dodatkami  

i w wielu miejscach zarówno cegła jak i zaprawy będą miały wysoką nasiąkliwość przy 

stosunkowo niedużej wytrzymałości mechanicznej,  właśnie do tych parametrów 

należy dostosować większość zapraw, aby uniknąć późniejszych zniszczeń i spękań 

cegieł oraz wykwitów. 

Specjalnie przygotowana fabryczna mieszanka wapienno-trasowa głównie do prac murarskich, 

o bardzo niskiej alkaliczności (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), małym 

skurczu i dużej zdolności zatrzymywania wody zarobowej oraz bardzo szybkim transporcie 

wody –cecha potrzebna przy nasiąkliwych cegłach, standardowo zaprawa jest w kolorze ciepło 

jasnoszarym. Wytrzymałość ok. 5-6Mpa. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 

materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Wybrane materiały do renowacji cegły powinny być zatwierdzone przez Inspektora d/s 

konserwacji. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 3; 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Mieszarka do zapraw, samochód dostawczy, 

sprzęt drobny do wykonywania robót murowych, rusztowania wewnętrzne. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4 

Wyroby powinny być przewożone ściśle wg instrukcji producenta.  
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5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 5; 

W miejscu przewidzianym w dokumentacji technicznej, należy wykonać  zamurowanie otworu 

drzwiowego.  

Wszelkie przebicia otworów, wykonanie wnęk, bruzd itp., powinny być wykonane  w sposób 

nie powodujący uszkodzenia elementów budowlanych, w których wykonywane są wnęki, 

przebicia i bruzdy. 

W robotach murowych należy stosować się do wymagań zawartych w PN-EN 771-1:2011: 

Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne (lub 

norma równoważna)  

W miejscu przewidzianym w dokumentacji projektowej, należy wykonać 

przesklepienia otworów drzwiowych  – roboty należy wykonać ściśle wg projektu 

konstrukcji. Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać sprawdzone pod kątem 

występowania jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zniszczenia. Powierzchnia 

kształtowników nie może mieć pęknięć, pęcherzy i naderwań, wszystkie elementy 

należy oczyścić z rdzy, zgorzeliny, smaru i innych zanieczyszczeń. Montaż nadproży 

należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2 (lub równoważną). Nadproża należy 

oprzeć na poduszce z zaprawy o grubości 10mm i marce zgodnej z marką zaprawy do 

murowania. Nadproża należy wypoziomować w kierunku podłużnym i poprzecznym. 

Minimalna głębokość oparcia końcowego nadproża winna wynosić : dla nadproży 

stalowych nie mniej niż 20cm z każdej strony, a dla nadproży betonowych 15cm.   

Stopki nadproży przed wbudowaniem należy owinąć siatką stalową, a jej oczka 

wypełnić zaprawą cementową. Obłożone siatką stopki belek stalowych należy pokryć 

warstwą mocnej zaprawy cementowej M-7, szpałdowanie  belek cegłą pełną klasy 15.  

Nadproże w ścianie istniejącej należy wykonać przed  wykuciem/poszerzeniem otworu. 

Nadproże należy wykonywać dwuetapowo. W pierwszym etapie należy wykonać 

bruzdę z jednej strony ściany i  osadzić belki stalowe. Drugi etap można rozpocząć po 

uzyskaniu przez zaprawę, na której osadzono belki 50% wytrzymałości. Drugi etap 

obejmuje wykonanie bruzdy  i osadzenie belek z drugiej strony ściany. Wykonać 

siatkowanie, szpałdowanie i otynkowanie belek. 

Wszelkie przebicia otworów, wykonanie wnęk, bruzd itp., powinny być wykonane  w 

sposób nie powodujący uszkodzenia elementów budowlanych, w których wykonywane 

są wnęki, przebicia i bruzdy. 
 

Wykucie uszkodzonych cegieł 

Po oczyszczeniu murów ceglanych z  tynków, zabrudzeń i nalotów, na podstawie oględzin 

odsłoniętych fragmentów ścian, w pierwszej kolejności będą usuwane skorodowane fragmenty 

cegieł oraz wykuwane wszelkie elementy uszkodzone będące pozostałością po okresie 

użytkowania obiektu. 

Konieczne wykucia całych cegieł lub też ich części wykonywane będzie dłutami, fragmenty 

powierzchniowych odwarstwień cegły zostaną również usunięte ręcznie i oczyszczone przy 

użyciu miękkich szczotek drucianych do miejsca, w którym stan cegły zezwala na przerwanie 

usuwania uszkodzeń. Wąskie pęknięcia liniowe zostaną poszerzone ręcznie do szerokości 

pozwalającej na zastosowanie preparatów naprawczych. Zwietrzałe spoiny zostaną wykute na 

głębokość około 20 mm, jest to bowiem miejsce szczególnie silnej koncentracji soli.  

 

Naprawy cegieł 
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Metoda naprawy wymaga zastosowania materiałów kompatybilnych zarówno z zaprawą jak i z 

cegłą,  dobór materiałów o przypadkowych właściwościach może tylko przyspieszyć  

degradację muru. 

Zaprawy stosowane do napraw i spoinowania  powinny cechować się następującymi 

właściwościami: 

 parametry wytrzymałościowe zapraw naprawczych powinny być jak najbardziej 

zbliżone (lub nieco niższe) do parametrów wytrzymałościowych cegieł oraz zaprawy 

murarskiej istniejącej;  

 dyfuzyjność zapraw spoinujących nie może być niższa niż pierwotnie stosowanej 

zaprawy;  

 zaprawa powinna cechować się dobrą przyczepnością do podłoża i niskim skurczem i 

współczynnikiem rozszerzalności termicznej zbliżonym do pierwotnego materiału 

muru (cegły lub zaprawy)  

 zdolnością do wiązania i twardnienia w warstwach o różnej grubości. 

 

Rysy, pęknięcia 

Rysy, raki, kawerny i ubytki cegieł powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalną 

zaprawą naprawczą.  

Pojedyncze rysy lub pęknięcia szerokości do 3÷4 mm, zwłaszcza gdy przechodzą wzdłuż 

spoin, nie stanowią zagrożenia ścian nośnych. Naprawa tych pęknięć, sięgających do 

głębokości 3÷4 cm, polega na miejscowym usunięciu tynku, dokładnym oczyszczeniu  

powierzchni za pomocą szczotek stalowych. Następnie poszerza się pęknięcia do 1÷2 cm  

z nadaniem im kształtu jaskółczego ogona i wypełnieniu ich ręcznie, za pomocą kielni i 

szpachli, zaczynem cementowym o proporcji 1:3 z dodatkiem mleka wapiennego. 

Głębsze pęknięcia występujące z jednej strony ściany naprawia się w sposób opisany wyżej, 

lecz dodatkowo zakłada się klamry/ pręty (wg rozwiązania wskazanego projektem 

konstrukcyjnym). 

Jeżeli rysy i niewielkie pęknięcia występują w wielu miejscach i wchodzą w głąb lub 

przechodzą przez całą grubość ściany, wtedy wykonuje się klamrowanie z obu stron i iniekcję.   

Iniekcja polega na zapełnieniu ubytków zaczynem cementowym o proporcji od 1:3 do 1:l. 

Zaczyn  wprowadza się do wnętrza grawitacyjnie lub pod ciśnieniem. Konsystencję zaczynu 

ustala się dla każdego przypadku indywidualnie, w zależności od szerokości rys i spękań oraz 

obszaru ich występowania. Przy znacznych spękaniach do zaczynu dodaje się piasku o średnicy 

ziarenek do 2mm, a w celu zwiększenia plastyczności-środka uplastyczniającego. Jeżeli 

pęknięcia są większe, występują w wielu miejscach i wchodzą głęboko w mur bądź przechodzą 

przez całą jego grubość, to stosuje się miejscowe rozebranie i przemurowanie ściany na 

głębokość nie mniejszą niż pół cegły, z zachowaniem wiązania 

Wszystkie roboty murowe zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, nadproża 

stalowe w istniejących ścianach zostaną wykonane zgodnie z projektem wykonawczym 

branży konstrukcyjnej (rys. K-01) 

Wymagania ogólne dotyczące ścian 

Minimalne grubości ścian 

Minimalna grubość ścian konstrukcyjnych z muru o wytrzymałości charakterystycznej fk ³ 5 

MPa wynosi 100 mm, a o fk < 5 MPa - 150 mm. 

Bruzdy i wnęki 

W ścianach należy unikać bruzd poziomych i ukośnych. Jeżeli nie można uniknąć bruzd 

poziomych i ukośnych, bruzdy zaleca się sytuować w 1/8 wysokości ściany w świetle pod lub 

nad stropem, a całkowita ich głębokość, łącznie z dowolnym otworem powstałym przy 

wykonywaniu bruzdy, powinna być mniejsza niż maksymalny wymiar podany w tablicy 3. 

Jeżeli powyższe ograniczenia zostały przekroczone, należy sprawdzić obliczeniowo nośność 

ściany na ścinanie i zginanie pod obciążeniem pionowym. 

W ścianach o grubości nie większej niż 225 mm zaleca sie wykonywać bruzdy za pomocą pił 

tarczowych. 
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Tablica 3: Wymiary bruzd pionowych i wnęk pomijalnych w obliczeniach 

Grubość 

ściany 

Bruzdy i wnęki wykonywane w 

gotowym murze 

Bruzdy i wnęki wykonywane w trakcie 

wznoszenia muru 

maksymalna 

głębokość 

maksymalna 

szerokość 

maksymalna 

szerokość 

minimalna grubość 

ściany w miejscu 

bruzdy lub wnęki 

 30 100 300 70 

od 116 do 175 30 125 300 90 

od 176 do 225 30 150 300 140 

od 226 do 300 30 200 300 215 

> 300 30 200 300 215 

Uwagi: 

1. Pionowe bruzdy, które nie sięgają więcej niż na 1/3 wysokości ściany ponad stropem, mogą 

mieć głębokość do 80 mm i szerokość do 120 mm, jeżeli grubość ściany wynosi nie mniej niż 

225 mm. 

2. Zaleca sie, aby odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd lub od bruzdy do wnęki 

lub otworu była nie mniejsza niż 225 mm. 

3. Zaleca sie, aby odległość w kierunku poziomym miedzy sąsiednimi wnękami, jeżeli 

występują po tej samej stronie ściany lub po obu stronach ściany lub od wnęki do otworu, była 

nie mniejsza niż dwukrotna szerokość szerszej z dwóch wnęk. 

4. Zaleca sie, aby łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie przekraczała 0,13 długości 

ściany. 

Tablica 4:  Wymiary bruzd poziomych i ukośnych pomijalnych w obliczeniach 

Grubość 

ściany 

Maksymalna głębokość 

długość bez ograniczeń długość ≤ 1250 mm 

≤115 0 0 

od 116 do 175 0 15 

od 176 do 225 10 20 

od 226 do 300 15 25 

> 300 20 30 

Uwagi: 

1. Odległość pozioma miedzy końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 500 

mm 

2. Odległość pozioma miedzy przyległymi bruzdami o ograniczonej długości, nieżalenie od 

tego, czy występują po jednej czy po obu stronach ściany, powinna być nie mniejsza niż 

dwukrotna długość dłuższej bruzdy. 

3. W ścianach o grubości większej niż 150 mm, dopuszczalna głębokość bruzdy można 

zwiększyć o 10 mm, jeżeli bruzdy są wycinane maszynowo na wymaganą głębokość. Jeżeli 

maszynowo wycina sie bruzdy o głębokości do 10 mm, można wycinać je z obu stron pod 

warunkiem, że grubość ściany jest nie mniejsza niż 225 mm. 

4. Zaleca sie, aby szerokość bruzdy nie przekraczała połowy grubości ściany w miejscu 

bruzdy. 

  

Połączenie ścian wzajemnie prostopadłych lub ukośnych 

Ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne należy łączyć ze sobą w sposób zapewniający 

przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Połączenie takie 

uzyskać można: 

- przez wiązanie elementów murowych w murze, 

- przez łączniki metalowe lub zbrojenie przechodzące w każdą ze ścian, w sposób 

zapewniający połączenie równoważne połączeniu przez wiązanie elementów w murze. 
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Wszystkie ściany konstrukcyjne powinny być połączone w poziomie stropu wieńcem 

żelbetowym. Zaleca sie, aby wzajemnie prostopadłe lub ukośne ściany konstrukcyjne były 

wznoszone jednocześnie. 

 

 

Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji murowych 

Jeżeli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny 

przekraczać: 

- w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku, miarodajna 

jest wartość mniejsza, 

- poziome przesuniecie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem, 

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m. 

 

Wymagania dla ściany oddzielenia przeciwpożarowego 

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów zamykanych nie 

powinna przekraczać 15 % powierzchni ściany. Wymagana klasa odporności ogniowej 

powyższych zamknięć jest określona w § 232.4 oraz w § 232.6. Rozporządzenia /1/ i powinna 

wynosić EI 30 jeśli otwór jest w ścianie będącej jednocześnie obudową drogi ewakuacyjnej, a 

dla otworów w innych ścianach EI 60. 

Przejścia różnych instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przez 

elementy budynku, które muszą posiadać taką samą odporność ogniową, muszą posiadać taką 

samą odporność ogniową jak dane oddzielenie przeciwpożarowe. 

W przypadku, gdy różne instalacje przechodzą przez elementy budynku, w stosunku do których 

wymagana jest klasa odporności pożarowej co najmniej REI 60 lub EI 60, to zgodnie z § 234.3 

rozporządzenia /1/ przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (EI) tych elementów. 

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru zestawiono w  tablicy 5 

Tablica 5. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

Zwichrowania i 

skrzywienia 

powierzchni 

nie więcej niż 3 mm/m i 

ogółem nie więcej niż 10 

mm na całej powierzchni 

ściany pomieszczenia 

nie więcej niż 6 mm/m i ogółem nie 

więcej niż 20 mm na całej 

powierzchni ściany pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od 

linii prostej 

nie więcej niż 2 mm/m i nie 

więcej niż jedno na 

długości 2 m 

nie więcej niż 4 mm/m i 

nie więcej niż dwa na długości 2 m 

Odchylenie powierzchni 

i krawędzi muru od 

kierunku pionowego 

nie więcej niż 3 mm/m i 

ogólnie nie więcej niż 6 

mm na wysokości 

kondygnacji oraz 20 mm na 

całej wysokości budynku 

nie więcej niż 6 mm/m i ogólnie nie 

więcej niż 10 mm na wysokości 

kondygnacji oraz 30 mm na całej 

wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku 

poziomego górnych 

powierzchni każdej 

warstwy cegieł 

nie więcej niż 1 mm/m i 

ogółem nie więcej niż 15 

mm na całej długości 

budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i 

ogółem nie więcej niż 30 

mm na całej długości budynku 

Odchylenie od kierunku 

poziomego górnej 

powierzchni ostatniej 

warstwy pod stropem 

nie więcej niż 1 mm/m i 

ogółem nie więcej niż 10 

mm na całej długości 

budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i 

ogółem nie więcej niż 20 mm na 

całej długości budynku 

Odchylenie 

przecinających się 

nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm 
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płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

projekcie 
 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST-00 

„Wymagania ogólne" pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy i 

poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm 

technicznych. 

Odbiór robót murowych zgodnie z zasadami podanymi w PN-68/B-10020 Roboty murowe (lub 

równoważna). Wymagania i badania przy odbiorze. 

Odbiory częściowe : 

Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 

nadproży i otworów drzwiowych oraz zamurowanie otworu drzwiowego. Ponadto 

należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz 

wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych 

nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli: 

 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 

[mm] 

1 Odchylenia wymiarów długości oparcia belek na murze -10, +50 

2 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla 

otworów o wymiarach do 100 cm: 

- szerokość 

- wysokość 

 

 

+6, -3 

+15, -10 

3 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla 

otworów o wymiarach powyżej 100 cm: 

- szerokość 

- wysokość 

 

 

+10, -5 

+15, -10 

 

Ponadto należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania 

belek, obłożenie siatką stopek belek stalowych, podbicie zaprawą przestrzeni nad 

belką stalową. Odbioru należy dokonać przez oględziny. 

Do dokumentacji odbiorowej włączone zostaną instrukcje techniczne i karty 

charakterystyk wszystkich zastosowanych materiałów. 

6.2. Badania przed rozpoczęciem robót 

Przed przystąpieniem do prac murowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

 

Badania materiałów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
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– deklaracji producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 

techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego 

przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z 

dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych 

części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. 

Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku, ale przed odbiorem końcowym należy 

sprawdzić przewody kominowe wentylacji grawitacyjnej. 

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: 

– średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 

– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, 

– rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 

– otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 

Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności 

dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby 

użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 

– jakości wykonania robót murowych. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 

murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 6 –

 Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i 

wykonanie murów (lub normy równoważne): 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje 

się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji 

przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z 

dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w 

trzech różnych miejscach, 

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – 

należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi 

w pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez 

oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 

mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów 

nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; 

średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu 
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murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i 

liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, 

mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, 

sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle 

określonych odcinkach muru, 

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać 

pośrednio na podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania 

robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy 

powinny dotyczyć: 

– sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm, 

– sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które 

powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 

– sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich 

otulenia, które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości 

krawędzi muru – należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie 

kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej 

długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między 

łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z 

dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z 

podziałką milimetrową, 

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami 

stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą 

wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich 

murów – należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) 

przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) 

mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać 

stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, 

zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 5 niniejszej 

specyfikacji, 

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, przerw 

dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na 

zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 

specyfikacji technicznej , wymaganiami przedmiotowych norm  i opisanych w dzienniku 

budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 7 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Podstawową jednostką  obmiaru jest : 

 m
2
  wykonanych i odebranych ścian 

Pozostałe jednostki obmiarowe zostały podane w przedmiarze robót dla danej pozycji 

kosztorysowej.  
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

 

Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 

Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w 

dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 

Ściany i ścianki działowe oblicza się:  w metrach kwadratowych ich powierzchni. 

Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu 

fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla 

ścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. 

Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk 

należy ustalać na podstawie dokumentacji projektowej. 

Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub 

stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. 

Od powierzchni ścian należy odejmować: 

 powierzchnie  konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z wyjątkiem 

prefabrykowanych nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę 

grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m
3
, 

 powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych  

od 0,5 m
2
, 

 powierzchnie kanałów wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie 

obmurowanych cegłami lub płytkami, 

 objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m
3
, 

Z powierzchni  ścian nie potrąca się: 

– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów, 

– oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 

– części konstrukcji stalowych i drewnianych, 

– nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 

– wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów, 

– przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni  muru uwzględnia się wymiary: 

– dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru, 

– dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: 

w świetle ościeżnic, 

–Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone 

według projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle 

muru. 

Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania 

ościeży, oblicza się w sztukach. 

Szpałdowanie konstrukcji oblicza się w metrach kwadratowych obmurowanej (szpałdowanej) 

powierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 

Podstawa odbioru robót murowych: 

 Dokumentacja projektowa i ST 

 Dziennik budowy 

 Zaświadczenie o jakości materiałów (certyfikaty, aprobaty techniczne, instrukcje 

techniczne, karty charakterystyk) 
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 Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

 Protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót: 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

 prawidłowości wykonania naprawy/uzupełnienia  ścian gładkich z cegły. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i 

wewnętrzne kotwienia  murów łączonych z istniejącymi ścianami  oraz nadproża stalowe w 

istn. ścianach i żelbetowe prefabrykowane w ścianach projektowanych.  

Odbiór zbrojenia, nadproży i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w 

czasie robót murowych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające 

zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz 

instrukcjami wykonania robót murowych można  zezwolić na przystąpienie do następnych faz 

robót murowych. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 

zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

Odbiór częściowy 

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

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 

 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porównać 

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji 

technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
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dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji 

technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz 

trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego 

zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

konstrukcji murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych konstrukcji murowych. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na wykonanie robót murowych , które zostały określone w niniejszej ST oraz w 

dokumentacji projektowej. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 z 

uwzględnieniem wymagań zawartych w pkt.1,  2, 5, 6, 8 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót 

i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki pomiarów.  

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 

rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 

ustalone w Umowie. 
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Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie ścian  nie wyższych niż 4,5 m (dla wysokości przekraczających 4,5m doliczane są 

dodatkowo rusztowania), 

– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 

– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 

– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 

– wymurowanie konstrukcji murowych, 

– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 

– obmurowanie końców belek, 

– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 

– zamurowanie otworów kontrolnych, 

– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 

– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 

– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed 

rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 

– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 771-1:2011: Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne  

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 771-2:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy 

murowe silikatowe 

PN-EN 845-2:2013-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.  

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża 

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: 

Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.  

PN-EN 1996-1-2:2010/AC:2011 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-2: 

Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

PN-EN 845-3:2013-10E - Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe 

zbrojenie do spoin wspornych. 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 



 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH                          

ST-03 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: TYNKI –RENOWACJA I ODTWORZENIE 

 

 

 

 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

 

 

 Grupa robót :  

 45400000-1– Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych                                              

 Klasa robót : 

45410000-4– Tynkowanie 
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1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące renowacji i remontu tynków 

wewnętrznych  wykonywanych w ramach zadania: „KONSERWACJA I REWITALIZACJ 

POCYSTERSKIEGO KLASZTORU W TRZEBNICY – POMNIKA HISTORII, CELEM 

POSZERZENIA OFERTY TUTYSTYCZNO– KULTURALNEJ –ETAP I” 

CZĘŚĆ A – POZIOM PARTERU I STREFA WEJŚCIA W PRZYZIEMIU  

CZĘŚĆ B  - WIEŻA PÓŁNOCNA - OD POZIOMU TRZECIEJ KONDYGNACJI 

NADZIEMNEJ 

Obiekt: pocysterski  klasztor  w Trzebnicy  

Adres inwestycji: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. W. Bochenka 30,  

dz. nr 6, 5;  AM-12,  obręb: Trzebnica 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Przeprowadzenie badań tynków –pobranie próbek tynków wraz z nawarstwieniami ze wszystkich 

możliwych poziomów i detali architektonicznych, celem ustalenia proporcji i rodzaju użytych 

oryginalnie wypraw tynkarskich (roboty towarzyszące), 

 Opracowanie programu konserwatorskiego- metody technicznej i metody technologicznej (roboty 

towarzyszące), 

 Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewnętrznych  uszkodzonych, odstających po uzyskaniu 

zgody nadzoru konserwatorskiego, 

 Trasowanie przebiegu projektowanych instalacji podtynkowych, a następnie ostrożne usunięcie 

kolejnych warstw tynków- zgodnie ze wskazaniami  projektu instalacji sanitarnych i 

elektrycznych, 
 Ostrożne zdjęcie (odbicie)  tynków w miejscach naprawy zarysowań ścian, łuków i sklepień oraz 

w miejscach wykonywanych nadproży, a także w miejscach projektowanych przymurowań  

ścianek  do ościeży lub powierzchni ścian,   

 Usunięcie tynków nadmiernie zawilgoconych, zasolonych i zdegradowanych ( wg wskazań 

zawartych w ekspertyzie mykologiczno -budowlanej ze stycznia 2018r.) , z odpowiednią 

utylizacją zasolonego gruzu, 

 Usunięcie nawarstwień tynków wtórnych- gładzi gipsowych i tynków cementowych oraz cem. 

wapiennych– z wzgl. opracowania   „Wyniki badań konserwatorskich-aktualizacja programu  

prac konserwatorskich” –oprac. ze stycznia 2018 r. 

 Odkrywanie polichromii lub historycznych tynków spod pobiał i zapraw - usuwanie tynku 

grubego jedno lub wielowarstwowego z malowidła na tynku, oczyszczenie, zabezpieczenie i 

rekonstrukcja polichromii,  

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej (roboty towarzyszące), 

 Wykonanie uzupełniających tynków zaprawą o zbliżonej ziarnistości oraz wytrzymałości jak 

tynki istniejące, 

 Wykonanie tynków mineralnych,  cienkowarstwowych –na projektowanych ścianach działowych, 

 Tynki renowacyjne (szerokoporowe)  wykon. w poziomie piwnic i na parterze obiektu, 

 Tynki wyrównawcze wykonywane na istn. tynkach, 

 Rekonstrukcja detali sztukatorskich, 

 Tynki zewnętrzne  renowacyjne (wykonywane w portyku i uzupełniające w strefie przebudowy 

schodów do wirydarza) 

Przygotowanie podłoża obejmie również konieczną naprawę murów ceglanych. 
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Głównym założeniem konserwatorskim jest usunięcie szkodliwych nawarstwień, a przez to poprawa 

stanu technicznego budynku oraz przywrócenie walorów estetycznych- kolorystyki, formy detalu i 

ekspozycję elementów kamiennych. Zakłada się powrót do kolorystyki pierwotnej. Część elementów jest 

eksponowana w naturalnym kolorze kamienia (portale, progi). Po rozpoczęciu prac konserwatorskich 

będzie można uściślić pierwotną kolorystykę, wówczas będzie możliwa korekta i ostateczna decyzja co 

do końcowej kolorystyki budynku. 

Prace mają na celu uzyskanie jednolitej i jednorodnej  powierzchni ścian. Po skuciu wypraw tynkarskich 

wilgotnych, spękanych, głuchych, odstających należy uzupełnić zaprawą o zbliżonej ziarnistości oraz 

wytrzymałości. 

Tynki renowacyjne zostaną wykonane z materiałów, które będą magazynować krystalizujące sole oraz 

umożliwią stopniowe wysychanie zawilgoconym murom i zlikwidują skażenie biologiczne. 

Zostanie przeprowadzona renowacja i uzupełnienie detalu ścian i sklepień. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, uzgodnieniami z Konserwatorem zabytków i Inspektorami Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać zasad podanych w Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robot budowlanych dla robót tynkowych. 

Wykonawca powinien przeprowadzić badanie tynków –pobranie próbek tynków wraz z nawarstwieniami 

ze wszystkich możliwych poziomów i detali elewacji, celem ustalenia proporcji i rodzaju użytych 

oryginalnie wypraw tynkarskich. 

W trakcie prowadzenia prac remontowych należy prowadzić pełną dokumentację konserwatorską 

opisową i fotograficzną. Przebieg prac remontowo-konserwatorskich zostanie zakończony 

sporządzeniem dokumentacji powykonawczej. 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00. „Wymagania 

ogólne „ 

Wszystkie materiały musza odpowiadać wymaganiom postawionym w dokumentacji budowlanej, 

normom i aprobatom technicznym  

2.1. Zaprawa tynkarska 

Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 998-

1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska (lub norma równoważna)  

2.1. Kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania normy (PN-EN 13139:2003lub równoważna) 

 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, 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 odmiany 1, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty – odmiany 2. 

2.2. Woda 

Do przygotowywania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy (PN-EN 1008:2004)  „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.4. Masa tynkarska 
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Masę tynkarską przygotować zgodnie z instrukcją producenta z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej, do 

uzupełnień zgodnej z zastosowaną oryginalnie. Należy zwrócić uwagę na termin stosowania mieszanki, 

warunki przechowywania i transportu. 

Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych  

2.5. Renowacyjny tynk nawierzchniowy 

Gotowa zaprawa tynkarska np. na bazie wapna trasowego posiadająca dużą porowatość, dzięki czemu 

magazynuje szkodliwe sole budowlane. Tynk powinien być hydrofobowy, dyfuzyjny, odporny na 

działanie siarczanów. Odznaczać się powinien dużą przyczepnością do podłoża, szybko wchłaniać 

wilgoć z podłoża, przez co przyspiesza osuszanie muru. 

Renowacyjny tynk nawierzchniowy powinien spełniać wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010 (lub 

równoważna)  

2.6.Renowacyjny tynk podkładowy 

Tynk podkładowy np. na bazie wapna trasowego przeznaczony jest do wykonywania tynków 

podkładowych o dużej porowatości na zawilgoconych oraz zasolonych podłożach i wyrównywania 

nierówności podłoża przed układanie renowacyjnego tynku nawierzchniowego, a także do spoinowania 

zasolonych murów. Dzięki swym właściwościom szczególnie nadaje się do renowacji obiektów 

zabytkowych. 

Renowacyjny tynk podkładowy powinien spełniać wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010 (lub 

równoważna)  

2.7 Renowacyjna warstwa sczepna 

Renowacyjna warstwa sczepna sporządzona na bazie np. cementu trasowego, zaprawa do wykonywania 

obrzutki (warstwy czepnej). Zwiększa wytrzymałość podłoża i przyczepność tynku renowacyjnego, 

wyrównuje chłonność podłoża, jest odporna na działanie siarczanów, jest dyfuzyjna. 

Renowacyjny warstwa sczepna powinna spełniać wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010 (lub 

równoważna)  

2.8. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 

karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 

nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

 

2.6. Przechowywanie materiałów 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane 

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cement i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 

przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 

układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 3; 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót  powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 
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  mieszarki do zapraw, agregaty tynkarskie,  

  przenośne zbiorniki na wodę, tynkarskie pistolety natryskowe, 

 zacieraczki do tynków, pace metalowe, 

 drabiny i rusztowania. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4 

 

Wyroby do robót objętych ST mogą być przewożone dowolnymi jednostkami transportu 

samochodowego. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i 

uszkodzeniami. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie tynków  

 

5.1.1. Roboty przygotowawcze 

Prace konserwatorskie pozwolą na powstrzymanie dalszej degradacji wypraw tynkarskich i dekoracji, 

eliminując przyczyny zniszczenia oraz dadzą możliwość odtworzenia stanu pierwotnego. Przewiduje się 

wykonanie konserwację techniczną i estetyczną. 

Pierwszym etapem prac będzie ustawienie rusztowań, należy zwrócić uwagę na miejsca kotwień 

konstrukcji rusztowań do muru. Kotwy nie powinny być wbijane w miejscach odspojonego tynku i w  

dekoracji sztukatorskiej.   

Pierwszą czynnością po ustawieniu rusztowań i ich odbiorze, będzie przegląd tynków pod kątem ich 

stanu technicznego, ilości nawarstwień, odspojenia od podłoża. Wszystkie tynki zostaną oczyszczone z 

nawarstwień i cienkiej gładzi gipsowej, łat i kitów cementowych i cementowo-wapiennych, tynków 

cementowych i cementowo-wapiennych.  Sposób usuwania nawarstwień (wielu warstw malarskich, 

często występujących z gładzią/zaczynem gipsowym) zostanie ostatecznie ustalony z Konserwatorem 

zabytków(np.  może być użyta metoda  strumieniowo-ścierna). Wcześniej zostaną wykonane ręcznie 

odkrywki pasowe. Prace należy wykonywać z wykorzystaniem danych z badań stratygraficznych 

zawartych w dokumentacji „Wyniki badań konserwatorskich-aktualizacja programu  prac 

konserwatorskich” –oprac. ze stycznia 2018 r. Wszelkie odkrycia polichromii, napisów –zostaną 

przeprowadzone w sposób ręczny . 

 

Przed przystąpieniem do skuwania tynków należy na wybranym fragmencie najpierw usunąć wszystkie 

przemalowania, zacierki i odsłonić pierwotną powierzchnię wyprawy tynkowej – ze względu na licznie 

występujące przebudowy i remonty- roboty te należy powtarzać oddzielnie w każdym pomieszczeniu i w 

każdej części korytarza. Odsłonięty fragment zostanie zachowany jako lico ściany. 

 

Ze względu na zły stan techniczny przewiduje się skucie tynków mokrych w przyziemiu i na parterze w 

miejscach wskazanych projektem i  wg wskazań zawartych w ekspertyzie mykologiczno -budowlanej ze 

stycznia 2018r.) , z odpowiednią utylizacją zasolonego gruzu. Degradacja tych tynków jest mocno 

posunięta, zaprawy są mocno zasolone, zmurszałe i osłabione, dodatkowo na cokołach ścian parteru 

przykrywa je farba olejna.  

 W tych miejscach przewiduje się wykonanie tynków renowacyjnych. Bezwzględnie należy zachować 

całą rzeźbiarską i sztukatorską dekorację architektoniczną. Przy odtwarzaniu tynków zostanie zachowany 

profil, kształt i wielkość żłobień występujący w obecnym wyglądzie.  Wszystkie  elementy sztukatorskie 

należy oczyścić z nawarstwień i odsłonić ich pierwotną powierzchnię. Możliwe będzie wówczas 

dokładne określenie ich stanu technicznego i pierwotnej kolorystyki. Elementy odspojone należy 

podkleić, w przypadku elementów mocno odstających (obluzowanych)- zdemontować i zamontować 

ponownie z użyciem dodatkowych kotew. Przewiduje się pełną rekonstrukcję ubytków dekoracji 

wykorzystując np. technikę ciągnioną.   
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Po skuciu zasolonych i zniszczonych tynków należy wykonać zabieg odsalania polegający na 

naprzemiennym opłukiwaniu wodą i wysychaniu ściany, co pozwoli na usunięcie związków 

zmagazynowanych w powierzchniowej warstwie muru. W miejscach występowania pleśni, grzybów 

(miejsca zazielenione) należy wykonać dezynfekcję murów odpowiednio dobranymi środkami. Uwaga: 

w razie konieczności zostaną wykonane tynki odsalające (zwanych także kompresowymi lub traconymi), 

nakładanych na zasolony mur i skuwanych po zakończeniu procesu odsalania. 

 

Zwraca się uwagę na ścisłe przestrzeganie reżimów technologicznych zalecanych przez 

producentów materiałów tynkarskich (dotyczy to przede wszystkim pielęgnacji zapraw i okresu 

wiązania zapraw).  

Ze względu na zły stan tynków pierwotnych, zachowanych pod kilkoma warstwami zacierek 

wykonanych w różnych technikach, niezbędne będzie przetarcie tynków zaprawą cienkowarstwową 

(wyrównawczą). Takie ujednolicenia pozwoli uniknąć widoku granic uzupełnień. 

 

Przy wykonywaniu tynków dopuszcza się stosowanie gotowych zapraw fabrycznych o stałych 

parametrach z dodatkiem np. białego cementu. Jako warstwę wykończeniową proponuje się 

zastosowanie cienkowarstwowej zaprawy wapiennej gładzonej (szlichta). 

Od strony technologicznej wstępnie przewiduje się wykonanie tynków tradycyjnych mineralnych dwu- 

lub trzywarstwowych czysto wapiennych w warstwie górnej i wapienno-cementowych w warstwie 

podkładowej. 

Rekonstrukcja elementów sztukatorskich przy użyciu zaprawy wapiennej do odlewów sztukatorskich 

grubo- i drobnoziarnistej. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,  a także wykonana konieczna naprawa ścian  

murowanych oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 

Tynkowanie  należy wykonać z rusztowania systemowego. Montaż i demontaż rusztowania wykonawca 

jest zobowiązany wykonać zgodnie ze  wszystkimi przepisami technicznymi i BHP, dla tego rodzaju 

robót.   

Należy ustalić skład masy tynkarskiej i detalu architektonicznego w powiązaniu z oryginalną wyprawą 

tynkarską. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Należy usunąć z powierzchni nienośne tynki. W przypadku usuwania nienośnych tynków w sąsiedztwie 

elementów sztukaterii, które są stabilne i nie będą usuwane, należy wcześniej naciąć strukturę tynku tak, 

aby nie spowodować uszkodzenia detalu. 

 

5.1. 2.Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być przygotowane w sposób zapewniający najlepszą przyczepność tynku. Klasa zaprawy 

tynkarskiej musi być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża. 

Podłoże pod tynk musi być wystarczająco stabilne, równe, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżone, 

szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, wykwitów, glonów, grzybów i skażeń 

mikroorganizmami. 

Podłoże nie może zawierać rys i pęknięć, nie może być zamarznięte, o temp. pow. +5°C. 

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża zostaną naprawione zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-03 

„Roboty murowe”.  

Zabrudzenia powierzchni murów lub tynków nośnych smarami, olejami, bitumami, farbami należy 

usunąć. Z podłoży zostaną usunięte tynki zawilgocone, głuche, spękane, odstające, uszkodzone – 

warstwy tynków  pierwotnych zostaną zachowane w maksymalnym stopniu. 
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W trakcie wykonania robót tynkarskich osoby nadzorujące powinny sprawdzić przygotowanie podłoża. 

Podłoże musi być przygotowane zgodnie z ogólnie znanymi zasadami sztuki budowlanej oraz 

zaleceniami producenta tynków (zawarte w kartach technicznych wyrobów). 

Przed rozpoczęciem gruntowania powierzchni (jeśli takie zostało przewidziane) należy sprawdzić 

i udokumentować wilgotność podkładu. Dopuszczalny poziom wilgotności podkładu zazwyczaj jest 

podawany w kartach technicznych preparatów gruntujących. Gruntowanie zawilgoconych powierzchni 

może przynieść odwrotny do zakładanego skutek – obniżyć przyczepność tynku do podkładu. 

Utrudnieniem przy wykonywaniu robót tynkowych są otwarte lub niewypełnione spoiny. W takich 

miejscach nawet niewielkie odkształcenia termiczne mogą powodować zarysowania i spękania tynku. 

W przypadku muru ze spoinami zmurszałymi, nienośnymi, luźnymi należy je wykuć na głębokość min. 2 

cm, oczyścić, a następnie uzupełnić tzw. reprofilacja spoin.   

Pełne spoiny przed tynkowaniem wyskrobać na głębokość 10÷l5mm od lica muru. 

Mur stary należy skontrolować pod względem uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem. Dokładne 

określenie wilgotności podłoża wymaga użycia urządzeń pomiarowych. 

Cała powierzchnia zostanie oczyszczona ( w wymaganych przypadkach może być wymagane usunięcie 

zanieczyszczeń przez piaskowanie). 

W miejscach występowania detali architektonicznych nie wolno stosować szczotek drucianych – tylko 

szczotki nylonowe w uzgodnieniu z nadzorującym roboty. 

 

5.1.3. Wykonanie tynków wewnętrznych 

Przy wykonywaniu tynków zapraw i mas tynkarskich wytwarzanych w zakładzie należy postępować 

zgodnie z zaleceniami producenta w tym zakresie. Zostanie zastosowany system tynkarski dla obiektów 

zabytkowych jednego producenta, nie dopuszcza się stosowania kolejnych warstw tynku z zastosowanie 

rozwiązań różnych dostawców. Przed rozpoczęciem robót tynkarskich należy zabezpieczyć elementy nie 

podlegające tynkowaniu (okna, drzwi, portale kamienne, zabudowa drewniana, posadzki) 

 

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

 mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność istniejących na obiekcie grubości tynku i 

jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki 

tynkarskiej, 

 obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 

technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 

wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

 w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

 tynki  na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach, podokiennikach itp. 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciem i odpryskami np. poprzez odpowiednie odcięcie. W 

miejscach dylatacji podłoża, także w tynku powinna być pozostawiona szczelina dylatacyjna, 

odpowiednio uszczelniona. 

 wykonanie pasów i uzupełnień tynków  musi uwzględniać  dokładne połączenie nowych tynków z 

istniejącymi. 

 

Tynki podkładowe: 

Wszystkie powierzchnie na których usunięto stare tynki należy uzupełnić  tynkiem podkładowym  

wybranego producenta systemu, w miejscach widocznych pęknięć podłoża w warstwę tynku wkleić 

siatkę zbrojeniową. W przypadku tynków podkładowych pogrubionych po naniesieniu odpowiednich 

warstw należy wyrównać powierzchnię. Ponieważ tynk wierzchni nie jest w stanie pokryć i 

wyrównać dziur, pustek, nierówności (fal), należy zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i 

wyrównanie tynku podkładowego, unikając tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez 

zatarcie pierwsze warstwy na gładko). 

Tynki wykończeniowe (drobnoziarniste) 
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Tynki wykończeniowe zewnętrzne muszą być specjalnymi tynkami nawierzchniowymi o 

zmniejszonym kapilarnym wchłanianiu wody, dla scalenia wszystkich warstw tynków (istniejących i 

uzupełnianych) zostanie zastosowana odpowiednia powłoka wykończeniowa -warstwa szpachli. 

Wszystkie rodzaje tynków zostaną wykonane z zachowaniem wymaganych przerw technologicznych 

(wg zaleceń producenta mas tynkarskich), przy obróbce warstw wierzchnich (wykończeniowych) 

tynku należy bezwzględnie przestrzegać również wymaganych temperatur. 

Tynki renowacyjne: 

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 80 cm 

okalającego, nie uszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione 

zaprawą na głębokość 15-20 mm  od lica muru, dlatego należy je wykuć. Mur i spoiny przetrzeć 

szczotką drucianą, wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia usunąć przy pomocy np. 

palnika gazowego lub przez zmycie 10 % roztworem mydła. 

W związku z występującą korozją biologiczną, należy zaimpregnować podłoże z cegły środkiem 

chemicznym biobójczym na grzyby pleśniowe, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wskazanych w 

karcie charakterystyki zastosowanego środka. 

 Tynki renowacyjne -przewidziano wykonywanie prac z wykorzystaniem następujących materiałów: 

- zaprawy do wykonania obrzutki, 

- podkładowego tynku renowacyjnego 

- właściwego tynku renowacyjnego WTA ( biały) 

- szpachli wygładzającej  

- farby silikatowej (krzemianowej). 

Dodatkowo przewidziano wykucie i naprawę spoin w obszarze zawilgoconych tynków oraz 

smarowanie ścian preparatami grzybobójczymi przy użyciu pędzli lub natrysku.  

Tynki renowacyjne są rozwiązaniem systemowym, oznacza to, że zawsze należy stosować rozwiązanie 

konkretnego producenta. Niedopuszczalne jest mieszanie systemów. Dokumentacja i technologia prac 

renowacyjnych (zgodne z wytycznymi producenta systemu tynków), przygotowywane są zawsze dla 

konkretnego obiektu, dlatego zakres prac i czynności technologiczne dla różnych obiektów mogą się 

różnić.  

Tab. 1 Wymagania stawiane poszczególnym składnikom systemu przez instrukcję WTA nr 2-9-04 

Sanierputzsysteme oraz PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: 

Zaprawa tynkarska 

Obrzutka półkryjąca (pokrywająca maks. 50% powierzchni) 

Parametr 
  

Wymogi wg 

instrukcji 

WTA 2-9-04 
  

Wymogi 

wg PN-EN 

998-1:2010 
  

Metodyka badań 
  

Grubość [mm] 

  

≤ 0,5 

  

– 

  

– 

  

  

Obrzutka całopowierzchniowa 

Parametr 
  

Wymogi wg 

instrukcji 

WTA 2-9-04 
  

Wymogi 

wg PN-EN 

998-1:2010 
  

Metodyka badań 
  

Grubość [mm] 

  

≤ 0,5 

  

– 

  

– 

  

Głębokość wnikania 

wody [mm] 

–  po 1 godzinie 

–  po 24 godzinach 

  

> 5 

na całej 

grubości 

  

– 

– 

  

PN-EN 1015-18 

PN-EN 1015-18 

  

Tynk podkładowy 
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Parametr 
  

Wymogi wg 

instrukcji WTA 2-9-

04 
  

Wymogi 

wg PN-EN 

998-1:2010 
  

Metodyka badań 
  

Świeża zaprawa 
  

Konsystencja 

(rozpływ) w mm 

  

170±5 

  

– 

  

EN 1015-3 

  

Zawartość porów 

powietrza w % 

  

> 20 

  

Wartość 

deklarowana 

  

EN 1015-7 

  

Czas zachowania 

własności 

roboczych w 

minutach 

  

– 

  

Wartość 

deklarowana 

  

EN 1015-9 

  

Stwardniała  zaprawa 

Gęstość w kg/m
3
 

  

Wartość deklarowana 

  

– 

  

EN 1015-10 

  

Wytrzymałość na 

ściskanie 

w N/mm
2
 

  

> Wytrzymałości na 

ściskanie tynku 

renowacyjnego 

  

Kategoria CS 

II 

  

EN 1015-11 

  

Przyczepność w 

N/mm
2
 

Symbol modelu 

pęknięcia 

– 

  

– 

Wartość 

deklarowana 

  

A, B lub C 

EN 1015-12 

  

Absorpcja wody 

spowodowana 

podciąganiem 

kapilarnym 

w ciągu 24 godzin 

w kg/m
2
  

– 

  

≥ 0,3 

  

EN 1015-18 

  

Absorpcja wody 

spowodowana 

podciąganiem 

kapilarnym w ciągu 

24 godzin w kg/m
2
 

(badana na 

krążkach) 

  

> 1 

  

– 

  

DIN V 18550 

  

Głębokość 

wnikania wody w 

mm 

  

– 

  

≤ 5 

  

EN 1015-18 

  

Głębokość 

wnikania wody w 

mm 

  

> 5 

  

– 

  

p. 6.3.7 instr.  WTA 

2-9-04 
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Współczynnik 

przepuszczalności 

pary wodnej µ 

  

– 

  

< 18 

Wartość 

deklarowana 

  

– 

EN 1015-19 

  

DIN 52615 

Porowatość w % 

obj. 

–  

tynk stosowany 

jako podkładowy 

(magazynujący 

sole) 

  

–  

tynk stosowany 

tylko jako 

wyrównujący 

podłoże 

> 45 

  

  

> 35 

  

p. 6.3.9 instr.  WTA 

2-9-04 

  

Współczynnik 

przewodzenia 

ciepła 

w W/mK 

  

– 

  

Wartość 

tabelaryczna 

  

EN 1745, tab. A.12 

  

Reakcja na ogień 

  
  

Klasa 

  

EN 13501-1 

  

Trwałość 

  

– 

  

Ocena i 

deklaracja na 

podstawie 

uznanych 

przepisów w 

miejscu 

przewidziane

go 

stosowania 

zaprawy 

  

EN 998-1 

  

Dodatkowe właściwości dla zaprawy nakładanej natryskowo 

Zawartość porów 

powietrza w % 

  

Wartość 

deklarowana 

  

– 

  

EN 1015-7 

  

Gęstość świeżej 

zaprawy w kg/m
3
 

  

Wartość 

deklarowana 

  

– 

  

EN 1015-6 

  

Porowatość w % 

obj. 

–  

tynk stosowany  

jako podkładowy 

(magazynujący 

sole) 

–  

tynk stosowany 

tylko jako 

> 45 

  

> 35 

– 

  

p. 6.3.9 instr.  WTA 

2-9-04 
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wyrównujący 

podłoże 
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Tynk renowacyjny 

Parametr 
  

Wymogi wg 

instrukcji 

WTA 2-9-04 
  

Wymogi 

wg PN-EN 

998-1:2010 
  

Metodyka 

badań 
  

Świeża zaprawa  

Konsystencja 

(rozpływ) w mm 

  

170±5 

  

– 

  

EN 1015-3 

  

Gęstość w kg/m
3
 

  

Wartość 

deklarowana 

  

Wartość 

deklarowana 

  

EN 1015-6 

  

Zawartość porów 

powietrza w % 

  

> 25 

  

Wartość 

deklarowana 

  

EN 1015-7 

  

Zdolność 

zatrzymywania wody 

w % 

  

> 85 

  

– 

  

DIN 18555-7 

  

Czas zachowania 

własności roboczych 

w minutach 

  

– 

  

Wartość 

deklarowana 

  

EN 1015-9 

  

Stwardniała  zaprawa  

Gęstość w kg/m
3
 

  

< 1400 

  

Wartość 

deklarowana 

  

EN 1015-10 

  

Wytrzymałość na 

ściskanie w N/mm
2
 

  

Od 1,5 do 5 

  

Kategoria CS 

II, 

  

EN 1015-11 

  

Wytrzymałość na 

zginanie przy 

rozciąganiu w 

N/mm
2
 

  

Wartość 

deklarowana 

  

– 

  

EN 1015-11 

  

Stosunek 

wytrzymałości na 

ściskanie do 

wytrzymałości na 

zginanie przy 

rozciąganiu 

  

< 3 

  

– 

  

p. 6.3.4 instr.  

WTA 2-9-04 

  

Przyczepność w 

N/mm
2
 

Symbol modelu 

pęknięcia 

– 

– 

Wartość 

deklarowana 

A, B lub C 

EN 1015-12 

  

Absorpcja wody 

spowodowana 

podciąganiem 

kapilarnym 

w ciągu 24 godzin w 

– 

  

≥ 0,3 

  

EN 1015-18 
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kg/m
2
 

  

Absorpcja wody 

spowodowana 

podciąganiem 

kapilarnym w ciągu 

24 godzin w kg/m
2
 

(badana na krążkach) 

  

> 0,3 

  

– 

  

DIN V 18550 

  

Głębokość wnikania 

wody w mm 

  

< 5 

– 

– 

≤ 5 

p. 6.3.7 instr.  

WTA 2-9-04 

EN 1015-18 

Współczynnik 

przepuszczalności 

pary wodnej µ (wsp. 

oporu dyfuzyjnego) 

  

– 

< 12 

≤ 15 

– 

EN 1015-19 

DIN 52615 

Porowatość w % obj. 

  

> 40 

  
  

p. 6.3.9 instr.  

WTA 2-9-04 

  

Odporność na sole 

  

Odporny 

  
  

p. 6.3.10 

instr.  WTA 

2-9-04 

  

Współczynnik 

przewodzenia ciepła 

w W/mK 

  

– 

  

Wartość 

tabelaryczna 

  

EN 1745, tab. 

A.12 

  

Reakcja na ogień 

  
  

Klasa 

  

EN 13501-1 

  

Trwałość 

  

– 

  

Ocena i 

deklaracja 

na podstawie 

uznanych 

przepisów w 

miejscu 

przewidzianego 

stosowania 

zaprawy 

  

EN 998-1 

  

Dodatkowe właściwości dla zaprawy nakładanej natryskowo 
  

Zawartość porów 

powietrza w % 

  

Wartość 

deklarowana 

  

– 

  

EN 1015-7 

  

Gęstość świeżej 

zaprawy w kg/m
3
 

  

Wartość 

deklarowana 

  

– 

  

EN 1015-6 

  

Porowatość w % obj. 

  

> 40 

  

– 

  

p. 6.3.9 instr.  

WTA 2-9-04 
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Szpachle i wymalowania 

Parametr 
  

Wymogi wg 

instrukcji 

WTA 2-9-04 
  

Wymogi 

wg PN-EN 

998-1:2010 
  

Metodyka 

badań 
  

Wymalowania i powłoki wewnętrzne 
  

Zastępczy 

(porównawczy) opór 

dyfuzyjny Sd dla 

każdej warstwy, w m 

  

< 0,2 

  

– 

  

–  
1)

 

  

Wymalowania i powłoki zewnętrzne 
  

Zastępczy 

(porównawczy) opór 

dyfuzyjny Sd dla 

każdej warstwy, w m 

  

< 0,2 

  

– 

  

–  
1)

 

  

Współczynnik 

nasiąkliwości 

powierzchniowej w 

kg/m
2
·h

1/2
 

  

< 0,2 

  

– 

  

–  
1) 

 

  

Mineralne szpachle zewnętrzne 
  

Absorpcja wody 

spowodowana 

podciąganiem 

kapilarnym w 

kg/m
2
·h

1/2
 

  

< 0,5 

  

– 

  

DIN V 18550 

  

1)  
WTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki badań. 

Numery norm podano w oryginalnym brzmieniu. 

 

5.2. Renowacja detalu 

Elementy detalu architektonicznego ( pilastry,  listwy profilowane, konsole i wsporniki) należy oczyścić 

z brudu, kurzu i starych powłok malarskich. Podłoże zaleca się wstępnie oczyścić z luźnych i łatwo 

odspajających się starych warstw, następnie przy użyciu szczotki lub pędzla nanieść obfitą warstwę 

specjalnego żelu. Czas reakcji – rozmiękczania zależny jest od ilości i grubości starych powłok. W celu 

efektywniejszego działania środka można po jego nałożeniu zakryć powierzchnie detalu warstwą 

cienkiej folii malarskiej. Po kilku lub kilkunastu godzinach należy żel zmyć wodą pod ciśnieniem wraz z 

rozmiękczonymi warstwami starych powłok. Po wyschnięciu elementów należy bardzo obficie nasączyć 

–wzmocnić odpowiednim środkiem. Wszelkie ubytki i odtworzenia detalu należy uzupełnić masą do 

uzupełniania detali architektonicznych. Większe grubości do kilku cm wykonuje się przy użyciu 

gruboziarnistej zaprawy, a wierzchnią warstwę umożliwiającą uzyskanie dużej dokładności detalu z 

zaprawy drobnoziarnistej.  

 Fragmenty na których występują duże pęknięcia należy wypełnić trwale elastyczną masą do 

wypełniania rys i szczelin. 

Na powierzchni detalu szczególnie tam gdzie występuje b. dużo mikropęknięć zaleca się wykonać 

warstwę mostkującą rysy  metodą pędzlowania.  
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 Wszelkie większe ubytki należy wykonać w warsztacie (metoda sztukatorska), a następnie zamocować.  

 Wszystkie detale pokryte będą  dwukrotnie farbą wapienną po uzgodnieniu z Konserwatorem zabytków.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w ST-00 

„Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych tynków 

6.2.1. Badania przed rozpoczęciem robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

6.2.2. Badanie materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia oraz normami powołanymi w niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.3. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie wskazanym w pkt. 5.1 niniejszej ST. 

6.3.Kontrola wykonania tynków: 

Podstawą końcowego odbioru technicznego gotowych tynków są wyniki badań kontrolnych, a w 

szczególności sprawdzenie: 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej, 

-certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

-prawidłowości przygotowania podłoży, 

-mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

-przyczepności tynku do podłoża, 

-grubości tynku, 

-wykończenie tynku na stykach powierzchni i przy przerwach dylatacyjnych, 

-wykończenie naroży i obrzeży tynków 

-wyglądu powierzchni tynku, 

-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku i ich  krawędzi (wg WTWiORB) 

Dla tynków zewnętrznych kategorii II-IV dopuszcza się odchylenie od pionu powierzchni płaskich i 

krawędzi nie większe niż 10 mm na jednej kondygnacji oraz  30 mm na całej wysokości budynku. 

Odbioru tynków należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych – część B –roboty wykończeniowe- zeszyt 1 –TYNKI.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w normach i instrukcjach 

producentów, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

Wyniki kontroli i badan powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań.   

Jeżeli badania wymienione w p. 6.3 dadzą wynik pozytywny, to renowację tynków  należy uznać za 

wykonaną prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z  wymagań nie jest spełnione, należy uznać, że 

tynki nie  zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na  celu 

usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy  określić zakres prac, rodzaje 

materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności 

należy ponownie skontrolować wykonane tynki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i 

badan. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

1) Odbicia i uzupełnienie tynków na ścianach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych 

według wymiarów opisanego prostokąta. 

2)Tynki ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 

surowym przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej 

krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku jeżeli ściana jest tynkowana do pewnej wysokości. 

Powierzchnie pilastrów wlicza się do powierzchni ścian w rozwinięciu, jeżeli ich szerokość przekracza 

30 cm. Powierzchnie pilastrów i wnęk o szerokości do 30 cm należy zaliczać do tynków ościeży. 

3) Tynki balkonów, ścian  oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem wymiarów tych 

elementów w stanie surowym wliczając powierzchnie czoła i boków płyt balkonowych lub stropów 

wykuszy do tynków ścian, jeżeli ich grubość przekracza 30 cm. Tynki czoła płyt balkonowych i stropów 

wykuszy o grubości do 30 cm należy wliczać do powierzchni ościeży. 

4) Tynki ościeży otworów i wnęk oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości mierzonej 

w świetle ościeżnicy przez szerokość ościeża w stanie surowym. Dla otworów bez ościeżnicy długość 

ościeża przyjmuje się w świetle otworu w stanie surowym. 

5) Tynki oddzielnych belek lub żeber oraz słupów prostokątnych oblicza się w metrach kwadratowych w 

rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. Jeżeli szerokości płaszczyzn tych 

elementów są mniejsze niż 20 cm wówczas tynki ich powierzchni należy zaliczać do tynków ościeży. 

6) Przy obliczaniu powierzchni tynków potrąca się powierzchnie miejsc nietynkowanych, powierzchnie 

robót ciągnionych, powierzchnie elementów kamiennych wykładzin itp. i powierzchnie otworów 

posiadające ościerza, jeżeli każda z tych powierzchni jest większa niż 1 m2. Z powierzchni tynków nie 

odlicza się powierzchni nietynkowanych, ciągnionych, elementów kamiennych i okładzin mniejszych niż 

1 m2 oraz powierzchni otworów do 3 m2 jeżeli ościeża tych otworów są tynkowane. 

Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle ścian w stanie surowym, jeżeli 

otwory nie posiadają ościeżnicy. Z powierzchni tynków nie odlicza się pasów o innej barwie niż tynki 

zasadniczej powierzchni. 

7) Dodatki za pasy o innej barwie lub fakturze niż zasadnicza powierzchnia oblicza się według ich 

faktycznej powierzchni. 

8) Gzymsy, pasy, ościeża i inne roboty ciągnione szablonami oblicza się według faktycznej ich długości 

w metrach z podaniem ich szerokości w rozwinięciu bez dodatków za dobicia. Za długość obliczeniową 

przyjmuje się najdłuższą krawędź po otynkowaniu. 

Za każde naroże (gierunek) zewnętrzne lub wewnętrzne dolicza się w robociźnie 50 cm długości profilu, 

tj. po 25 cm z każdej strony. Za dobicie profilu do ściany lub innego profilu dolicza się w robociźnie 25 

cm długości tego profilu. Pasy gładkie między krawędziami profilów ciągnionych o szerokości ponad 30 

cm należy liczyć jako tynki powierzchni ścian bez względu na sposób wykonania pasów. Natomiast pas 

o szerokości do 30 cm należy wliczać do szerokości rozwiniętej profilu np., jeżeli obramowanie otworu 

okiennego jest ciągnione szablonem, a szerokość ościeża jest mniejsza od 30 cm wówczas szerokość 

ościeża należy doliczyć do szerokości profilu. 

Jednostki obmiarowe zostały podane w przedmiarze robót.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 

Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Komisją 

Konserwatorską.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.5 i 6 ST dały 

pozytywne wyniki.  

 

8.1.  Odbiór tynków  

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot- ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia 

powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny by zgodne z zasadami sztuki budowlanej. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

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

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża lub pozostałości po zalaniu tynków z nieszczelnych 

instalacji wod.kan lub c.o. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 

powinno się  przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej 

o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - 

odpowiedniego wzornika wykonanego w skali l: l. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości 

prześwitu między łatą (lub wzornikiem), a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. 
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W przypadku większych odchyłek w pomieszczeniach istniejących, sposób odbioru tynków zostanie 

ustalony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za 

pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy 

murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą 

i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w 

odległości l m od wierzchołka mierzonego kąta. 

Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 

należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu 

powierzchni otynkowanych. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i 

podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, 

tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

wykonanie robót , które zostały określone w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST zgodnie z 

zakresem robót podanym w pkt.1.2., warunkami odbioru robót zgodnie z pkt. 6 i 8 niniejszej 

specyfikacji, wykonanie zgodnie z pkt. 5. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska   

PN-EN 1008 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-EN 13914-2 

 

Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych. Część 2: Tynki wewnętrzne 

PN-EN 15824 
Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych opartych na 

spoiwach organicznych (oryg.) 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych 

Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cz. B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1-

TYNKI wyd. ITB  

instrukcja WTA nr 2-9-04, 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                

PODŁOGA -  WARSTWY IZOLACYJNE I PODKŁAD 

 
 

66 

ST-04 
 

 

 

SPIS TREŚCI 

  

1.WSTĘP --------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 
1.1. Przedmiot ST ---------------------------------------------------------------------------------------- 67 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: ------------------------------------------------------- 67 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót ----------------------------------------------------------- 68 

1.4.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) --------------------------- 68 
2. MATERIAŁY ------------------------------------------------------------------------------------------ 68 
3. SPRZĘT ------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 
3.1. Ogólne wymagania --------------------------------------------------------------------------------- 69 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ------------------------------------------------------------------- 69 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE ---------------------------------------------------------------- 69 
5.WYKONANIE ROBÓT ------------------------------------------------------------------------------ 70 
5.1. Przygotowanie powierzchni ---------------------------------------------------------------------- 70 
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe ----------------------------------------------------------------------- 70 

5.3. Izolacje cieplne -------------------------------------------------------------------------------------- 70 
5.4 Wykonanie jastrychu cementowego ------------------------------------------------------------- 70 

Dylatacje w ogrzewaniu podłogowym --------------------------------------------------- 71 

Taśma brzegowa ---------------------------------------------------------------------------- 72 
Zastosowanie dylatacji --------------------------------------------------------------------- 72 

Rodzaje dylatacji ---------------------------------------------------------------------------- 72 

6. KONTROLA JAKOŚCI----------------------------------------------------------------------------- 73 

6.1. Ogólne zasady --------------------------------------------------------------------------------------- 73 
6.2. Odbiór  robót zanikających ---------------------------------------------------------------------- 73 

6.3. Odbiór jastrychu ------------------------------------------------------------------------------------ 74 
7. OBMIAR ROBÓT ------------------------------------------------------------------------------------ 75 
7.1. Ogólne zasady --------------------------------------------------------------------------------------- 75 
7.2. Jednostka obmiarowa ------------------------------------------------------------------------------ 75 

8. ODBIÓR ROBÓT ------------------------------------------------------------------------------------ 75 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ------------------------------------------------------------------------ 76 

9.1. Ogólne zasady --------------------------------------------------------------------------------------- 76 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności -------------------------------------------------------------------- 76 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE -------------------------------------------------------------------------- 76 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                

PODŁOGA -  WARSTWY IZOLACYJNE I PODKAŁADOWE 

 

 67 

1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania podkładu w 

systemie ogrzewania podłogowego (Sala Jadwigi-kawiarnia) oraz podłoża i warstw wyrównawczych pod 

posadzki w przyziemiu i sanitariatach parteru realizowanych w ramach zadania: 

„KONSERWACJA I REWITALIZACJ POCYSTERSKIEGO KLASZTORU W TRZEBNICY – 

POMNIKA HISTORII, CELEM POSZERZENIA OFERTY TUTYSTYCZNO– KULTURALNEJ –

ETAP I” 

CZĘŚĆ A – POZIOM PARTERU I STREFA WEJŚCIA W PRZYZIEMIU  

Obiekt: pocysterski  klasztor  w Trzebnicy  

Adres inwestycji: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. W. Bochenka 30,  

dz. nr 6, 5;  AM-12,  obręb: Trzebnica 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:  

Wykonanie projektowanych warstw podłoża i podkładów z izolacją p/wodną, p/wilgociową i termiczną. 

A) Przyziemie - pom. 01/1, 01/2, 01/3, 01/7 

1) rozebranie  posadzki z płyt lastryko z warstwą podkładową z zaprawy cementowej i podłożem z 

betonu, 

2) wykonanie płytkiego wykopu wewnątrz budynku, 

3) wywóz gruzu nie ulegającego przetworzeniu, 

4) ułożenie podsypki z piasku zmieszanego z ziemią z wykopów  i pospółki, 

5) izolacja z folii polietylenowej grubości minimum 0,3 mm z wywinięciem na ściany 

fundamentowe, 

6) podłoże z perlitobetonu 

7) odtworzenie (wykonanie) dylatacji, 

8) warstwa wyrównawcza z jastrychu cementowego 

B) Parter  

 1) Rozebranie wszystkich posadzek z płytek ceramicznych, 

2) Wycięcie zniszczonej, nierównej, luźnej nie związanej z podłożem  gładzi cementowej, 

3) Rozbiórka podkładów betonowych niezbrojonych o grubości 6 cm i podsypki wapienno-

piaskowej (pom. 13c; 13c-1) 

4) Ułożenie izolacji termicznej z warstwą rozdzielającą  z folii PE i podkładem betonowym 

zbrojonym (pom. 13c; 13c-1) 

5) Rozbiórka podłogo drewnianej z legarami i warstwą podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, 

kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego –Sala Jadwigi (kawiarenka) 

6) Wywóz gruzu, 

7) Ułożenie warstwy wyrównawczej na oczyszczonym stropie ceglanym z keramzytu Sala Jadwigi 

(kawiarenka) 

8) Izolacja z folii PE- Sala Jadwigi (kawiarenka), 

9) Samopoziomujący podkład normalnie wiążący o grubości  średniej 3,0 cm w pom. ww., 

10) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PU  grub. 80 mm- do wykonania termoizolacji 

posadzek ogrzewanych oraz płyty styropianowe z wypustkami do ogrzewania podłogowego, 

połączone na zamek w pom. ww. 

11) Wykonywanie jastrychów cementowych  o gr. ok. 55 mm- jastrych  zbrojony włóknami 

polipropylenowymi z przyklejeniem profili dylatacyjnych do dylatacji obwodowych 

(brzegowych) oraz wykonanie szczelin dylatacyjnych- wydzielenie pól roboczych, 

12) Zagruntowanie jastrychu pod wykonanie okładziny kamiennej, 

13) Uzupełnienie podkładów pod podłogi lub posadzki lastryko- przy zmianie wielkości np. pom. 

sanitarnych Nr 15a, 14b.  
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Podłoga- w budownictwie terminem podłoga określa się układ kilku warstw umieszczonych na stropie 

lub gruncie. 

Podłoga – element wykończeniowy górnej części  stropu; posadzka jest elementem składowym podłogi. 

Zapewnia izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową, przenosi obciążenia równomiernie 

rozłożone i skupione, jest płaska i przystosowana do tego, aby mógł po niej odbywać się ruch. 

Podłogę dzielimy na cztery warstwy: 

warstwa I  

posadzka, 

warstwa II  

jastrych, 

warstwa wyrównująca, 

warstwa podkładowa, 

warstwa III  

izolacja termiczna, 

izolacja przeciwwilgociowa, 

warstwa IV  

strop (czyli podłoże). 

 

 Niniejsza ST odnosi się do warstw podłogi (izolacja p/wilgociowa, termiczna, podkład, gruntowanie), 

bez warstwy wierzchniej czyli posadzek (odrębne ST). 

Materiały stosowane do wykonywania jastrychu cementowego zostaną dostarczone z kartą techniczną, 

kartą charakterystyki i deklaracją zgodności w opakowaniach fabrycznych oznakowanych zgodnie z 

wymogami, z datą ważności wydłużoną poza okres zakończenia robót. Wszystkie materiały 

zakwalifikowane jako niebezpieczne dla środowiska będą składowane i utylizowane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w karcie charakterystyki. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i uzgodnieniami z Zamawiającym. 

 

1.4.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kategoria robót 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

2. MATERIAŁY 

Płyty styropianowe EPS 150: EPS-EN 13163 T1-L2-W2-S1-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-

DLT(1)5  

 - styropian powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 13163:2019- Wyroby do 

izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja; 

Płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR, w obustronnej okładzinie z papieru kraft pokrytego 

aluminium. Zalecana do wykonania termoizolacji posadzek ogrzewanych oraz nieogrzewanych na 

gruncie lub stropie, 

Folie izolacyjne PE grub. 0,3-0,4 mm- wg PN-EN 14909:2007, „Elastyczne wyroby wodochronne. 

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i 

właściwości” 

Jastrych cementowy na powierzchnie ogrzewane i do podłóg pływających- jastrych cementowy do 

powierzchni  ogrzewanych -zgodna z PN-EN 13813, klasa CT-C25-F5 

Zastosowanie 

Jastrych pod kamienne okładziny posadzkowe w warunkach normalnych obciążeń. Zaprawa 

przeznaczona do wewnątrz i na zewnątrz. Do warstw o grubości do  65 mm, charakteryzująca się niskim 

skurczem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_(budownictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Posadzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Izolator_ciep%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_(budownictwo)
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Zaprawa fabrycznie przygotowana dostarczona wraz z kartą techniczną, kartą charakterystyki oraz 

deklaracją zgodności i właściwości użytkowych. 

Listwy dylatacyjne, taśmy brzegowe, masy wypełniające dylatacje,  

Perlitobeton jest materiałem budowlanym stosowanym do termicznej izolacji podłóg, stropów czy 

stropodachów. Wylewki perlitobetonowe (o grubościach od 3 do 15 cm w zależności od potrzeb) 

charakteryzują się doskonałymi własnościami izolacyjnymi, są dźwiękochłonne, ognioodporne, lekkie, 

trwałe i nieszkodliwe dla zdrowia ( perlit posiada atest PZH ). Przygotowanie PTB jest bardzo proste. 

Perlitobeton (PTB)  przygotowuje się tak jak zwykły beton, z tym, że zamiast piasku stosuje się perlit. 

W zależności do proporcji perlitu do cementu można uzyskiwać mieszanki o wytrzymałości na ściskanie 

od 0,5 do 6,0 MPa i przewodnictwie cieplnym od 0,08 do 0,23 W/m x K- wykonanie zgodne z PN-EN 

14316-2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu 

ekspandowanego (EP) formowane in situ - Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem - w 

postaci związanej i niezwiązanej 

Wszystkie materiały musza odpowiadać wymaganiom postawionym w dokumentacji technicznej, 

normom i aprobatom technicznym  

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych 

 

Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę. jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji  

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia, w opakowaniach bez znaku CE i 

bez daty ważności. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 3; 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z  pełnosprawnego 

sprzętu i maszyn oraz środków transportu technologicznego właściwych dla danego rodzaju robót, a 

także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie: 

- do przygotowania podłoża: młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze 

przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego; 

- do przygotowania zapraw  - naczynia i wiertarki wolnoobrotowe z mieszadłem, mieszarki; 

- do nakładania zapraw (jastrychów)- kielnie, pace, wałki, pędzle, agregaty natryskowe z kompletnym 

osprzętem; 

- do odpowietrzania - wałki z kolcami. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.  4 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw izolacyjno-

podkładowych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, płyty styropianowe grafitowe powinny być 

zabezpieczone przed nasłonecznieniem. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie powierzchni  
 

Podłoże pod projektowane warstwy podłogi, powinno być odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione 

zanieczyszczeń. Powierzchnię istniejącego sklepienia ceglanego należy oczyścić w razie potrzeby 

naprawić. 

Następnie zostanie ułożona warstwa wyrównawcza z keramzytu  z dokładnym zagęszczeniem kruszywa. 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymogi równomiernego osiadania, dobrego zagęszczania, nośności, 

mrozoodporności i niewysadzinowości. 

  

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe  

Ułożenie folii PE z wywinięciem na ścianę ponad przewidywany poziom wylewanego podkładu. Przy 

połączeniach folii należy zastosować zakład min. 10 cm i skleić ją na złączach taśmą samoprzylepną lub 

zgrzać, tak aby uzyskać szczelną izolację. 
 

5.3. Izolacje cieplne 
 

Izolację należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub 

dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną.  

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed 

uszkodzeniem. 

Materiał izolacyjny należy układać na  izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 

Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome: 

-w przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane. Jako warstwa 

wyrównawcza zostanie zastosowany keramzyt. 

Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje 

organiczne, rozpuszczające polistyren.  Płyty grafitowe- są to płyty w kolorze srebrno-szarym o 

najwyższych parametrach izolacji cieplnej, wyprodukowane na bazie innowacyjnego surowca 

zawierającego m.in. grafit, który poprawia właściwości izolacyjne płyt. Płyty mogą być produkowane w 

wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. 

Uwaga: prawidłowo wykonany podkład „:pływający” nie może bezpośrednio łączyć się ze ścianą, 

podłożem pod izolacją lub elementami instalacji.  

 
5.4 Wykonanie jastrychu cementowego 

Należy sprawdzić szczelność i zamocowanie instalacji grzewczej. W przypadku ogrzewania wodnego 

rury napełnić wodą w celu zapobiegnięcia ich wypływaniu w trakcie wykonywania wylewki. 

 

Jastrych należy mieszać z wodą w proporcji 2,5 - 3,0 l/25 kg (10 - 12%) lub innej w przypadku zaleceń 

producenta, uzyskując konsystencję półsuchą. Zaprawę mieszać  i podawać w sposób mechaniczny przy 

użyciu urządzenia np. typu mixokret (min. 7,0 atm.). Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w 

ciągu 1 godziny. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz 

zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest "ulepszanie" wyrobu innymi dodatkami niż wymienione 

w karcie technicznej producenta. 

Dopuszczalne temperatury układania jastrychów cementowych: 

 Temperatura powietrza Tp oraz temp. podłoża Tb 

Zalecana 15
o
C > Tp > 5

o
C 

15
o
C>  Tb > 5

o
C 

Temperatura uruchamiania 

Ogrzewania podłogowego 
Tb > 15

o
C 

Niedopuszczalne Zamarzanie wody w ogrzewaniu podłogowym 

podczas dojrzewania jastrychu 

Dodatkowe zalecenia: 
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-przeciągi w budynku – jastrych należy chronić przez minimum 7 dni przed przeciągami, 

- w okresie zimowym utrzymywać temp. ok. + 15
o
C jastrychu ogrzewanego przez min. 7 dni, 

- w temperaturze + 5
o
C ustaje wiązanie w jastrychach cementowych, 

-zraszanie jastrychu wodą dopiero po 24 godzinach, 

-ustawienie rusztowań na powierzchni jastrychu po min. 7 dniach, 

-pełną wytrzymałość jastrych uzyskuje po 28 dniach od wylania. 
 

Zaprawę  układać na podłoże bezpośrednio po przygotowaniu, tak jak tradycyjne jastrychy ("szlichty") 

cementowe. Zaprawę ściągać łatą np. przesuwaną po ustawionych wcześniej, wypoziomowanych 

prowadnicach; prowadnice niezwłocznie usunąć, a miejsca po nich wypełnić zaprawą i wygładzić pacą. 

Kolejne porcje zaprawy układać tak szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem wiązania. Po 

wstępnym związaniu powierzchnię zatrzeć ręcznie pacą lub stosując zacieraczki mechaniczne. Świeże 

zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. 
 

Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: 

konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

Szczeliny izolacyjne należy stosować w celu oddzielenia podłogi od innych elementów budynku (ścian, 

słupów, itp.). Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu, w miejscach styku różnych 

podłóg oraz w celu wydzielenia prostokątnych pól podkładu w pomieszczeniach o skomplikowanym 

kształcie. 

Szczeliny przeciwskurczowe dzielą powierzchnię pola – w pomieszczeniach z ogrzewaniem 

podłogowym, na pola nie większe niż 40 m2 przy długości boku nie przekraczającej 8 m. W czasie 

układania jastrychu, rury powinny być wypełnione wodą pod ciśnieniem 0,3-0,4 Mpa. Rozgrzewanie 

podkładu cementowego może nastąpić po upływie 21 dni. Układ rur grzejnych należy tak planować, aby 

było możliwe podzielenie (nacięcie) jastrychu na pola i pow. ok. 40 m2. 

Wymiary szczelin dylatacyjnych (zgodnie z zaleceniami ogólnymi): 

Rodzaj jastrychu Opis Szerokość szczelin 

dylatacyjnych w mm 

Jastrychy na warstwie izolacji 

termicznej 

 (wewnątrz budynku)  

 

Dylatacje obwodowe w pomieszczeniach 

oraz wokół słupów, fundamentów itd. 

Pola nie większe niż 40 m2 przy długości 

boku nie przekraczającej 8 m 

Nacięcia jastrychu w progach 

drzwiowych, w miejscach zmian grubości 

jastrychu oraz w miejscach podziału na 

pola grzewcze 

 

8-10 mm 

 

Dylatacje w ogrzewaniu podłogowym 

Warunkiem prawidłowego i bezawaryjnego działania ogrzewania podłogowego jest wykonanie w 

odpowiednich miejscach przerw dylatacyjnych. 

W przypadku ogrzewania podłogowego, w czasie rozgrzewania lub ochładzania się płyty grzewczej 

(jastrychu) następuje zmiana jej objętości. Zmiany objętości płyt grzewczych powodują 

kilkumilimetrowe zmiany długości lub szerokości grzejnika podłogowego. 

Ściany ograniczające pomieszczenie stanowią na tyle solidną przeszkodę, że naprężenia powstające w 

płycie powodują jej wyprężenie (przeważnie w środkowej części). Wyprężenie to objawia się pękaniem 

jastrychu, a także materiału wykończeniowego podłogi. 

Aby zapobiec pękaniu, zarysowaniom i deformacjom płyty grzewczej, należy wzdłuż ścian ułożyć taśmę 

brzegową oraz stosować dylatacje. Aby ograniczyć ilość wody zarobowej i mimo to uzyskać dogodną do 

układania konsystencję mieszanki zaleca się domieszanie do zaprawy dodatku uplastyczniającego, 

oferowanego w wielu systemach ogrzewania podłogowego. Zaniechanie tego jest ewidentnym błędem, 

ponieważ skutek objawia się większą porowatością jastrychu, związaną z tym obniżoną zdolnością 
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przewodzenia ciepła oraz niższą wytrzymałością. Zastosowanie plastyfikatora nie zwalnia nas z 

obowiązkowego pozbycia się resztek wilgoci poprzez wstępne wygrzewanie wylewki przed ułożeniem 

posadzki. 

Wylewanie jastrychu to również moment, gdy trzeba sprawdzić prawidłowe ułożenie taśm dylatacyjnych 

– zarówno brzegowych jak i tych dzielących wylewkę na mniejsze pola. Załamana lub odstająca taśma 

brzegowa często zostaje przydeptana lub przyciśnięta do podłoża. Należy ją bezwzględnie podnieść i 

przypilnować, by podczas zalewania przylegała  pionowo do ścian, słupów, kolumn itd. Taśm 

dylatacyjnych i brzegowych nie można w żadnym wypadku przycinać. Powinny one wystawać ponad 

wygładzony jastrych i pokazywać wyraźnie kolejnemu wykonawcy – posadzkarzowi - podziały, które 

muszą być kontynuowane przy nakładaniu warstwy kleju lub zaprawy i układaniu płytek. 

Taśma brzegowa  

Taśma brzegowa wykonana jest z miękkiej pianki poliuretanowej, do której przymocowana jest folia. 

Folię wykłada się na izolację cieplną, uszczelniając w ten sposób miejsce między taśmą i płytą 

izolacyjną. Taśmę montuje się wzdłuż wszystkich ścian zewnętrznych oraz filarów. Górna krawędź 

taśmy brzegowej musi sięgać ponad poziom wykończonej podłogi. Jeżeli wylewka zostanie 

ułożona powyżej taśmy i w związku z tym dotknie ściany, nie będzie miejsca na wydłużenie płyty 

grzejnej. Powstające naprężenia mogą w miejscach koncentracji zniszczyć posadzkę i płytę grzejną. 

Taśmy nie może zabraknąć nawet na minimalnym odcinku obwodu pomieszczenia. Nie może być ona 

naciągnięta w miejscach narożników wypukłych, bo na pewno pęknie podczas wylewania jastrychu. 

Nie można przymocowywać jej do ściany gwoździkami w obrębie wysokości wylewki, ponieważ 

wszystkie sztywne elementy przeszkadzają w przemieszczaniu się płyty grzejnej. Taśma brzegowa wielu 

systemów ma fartuch z folii polietylenowej, którego zadaniem jest uszczelnienie szczeliny między 

izolacją poziomą a pionową. Fartuch ten należy luźno wyłożyć na izolację poziomą. Napięta folia 

przymocowana taśmą klejącą pęknie pod obciążeniem zaprawą lub nie pozwoli na powstanie właściwej 

grubości płyty przy ścianie, co może spowodować odłamanie się brzegu płyty. 

Zastosowanie dylatacji  

Dylatację należy stosować:  

 przy drzwiach, 

 gdy podłoga ma powierzchnię ponad 40 m
2
, 

 gdy jedna ze ścian ma długość większą niż 8 m, 

 gdy stosunek długości ścian wynosi 1:2, 

 gdy pomieszczenie ma złożony kształt, na przykład litery L. 

Dylatacja powinna przebiegać przez wszystkie warstwy: od izolacji cieplnej do warstwy 

wykończeniowej włącznie. 

Rodzaje dylatacji  

Stosowane są następujące rodzaje dylatacji: 

 dylatacja brzegowa wykonywana na obrzeżu grzejnika podłogowego z taśmy brzegowej 

dylatacyjnej; taśma może być wyposażona w tzw. „śliniak”, wykładany na izolację cieplną w celu 

zabezpieczenia szczelin (między ścianą a izolacją cieplną) przed przedostaniem się zaprawy w trakcie 

wykonywania posadzki, 

 dylatacja wykonywana w miejscach łączenia się niezależnych płyt grzewczych (w progach 

sąsiadujących pomieszczeń) - wykonanie z listwy dylatacyjnej (grubość 10 mm, wysokość 100 mm), 

 dylatacja dzieląca duże pola grzewcze - w przypadku, gdy pole powierzchni grzejnika > 40 m
2
; 

dłuższy bok grzejnika > 8m; stosunek boków grzejnika > 1:2; dylatację dzielącą powierzchnie grzejne 

wykonuje się z listwy dylatacyjnej, umieszczonej w specjalnym profilu mocującym, przyklejanym do 
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izolacji termicznej; w przypadku zastosowania izolacyjnej płyty systemowej do ogrzewania 

podłogowego, wystarczy umieścić listwę między wypustami paneli izolacyjnych, 

Dylatacja musi przebiegać do wierzchniej warstwy wykończeniowej podłogi i kończyć się fugą. Dlatego 

w pomieszczeniach, w których trzeba wykonać dylatację dzielącą płytę ogrzewania podłogowego na 

mniejsze pola, nie można zastosować ułożenia płyt w dowolny sposób ale tak, aby fuga biegła wzdłuż 

dylatacji. 

W trakcie wykonywania dylatacji i układania instalacji ogrzewania podłogowego należy zabezpieczyć 

przed zniszczeniem przewody przechodzące przez dylatację. W tym celu w miejscu przejścia pętli 

ogrzewania podłogowego bądź innego przewodu przez dylatację należy założyć na przewód tuleję 

ochronną po 20 cm z każdej strony dylatacji oraz zabezpieczyć jej końce przed dostaniem się zaprawy do 

środka, w trakcie wykonywania wylewki. 

Tymczasem brak dylatacji lub wykonanie jej tylko w warstwie posadzki,  oznacza nieuniknione rysy, 

które po prostu zniszczą posadzkę kamienną. 

Następną poważną nieprawidłowością są dylatacje wykonywane tylko powierzchownie w już wylanym 

świeżym jastrychu poprzez nacinanie go i uzupełnienie powstałych szczelin paskami z pianki lub 

styropianu tylko w górnej strefie płyty. Dylatacja musi całkowicie oddzielać od siebie dwie sąsiadujące 

płyty. Ma sens tylko wtedy, gdy sięga od poziomu izolacji do poziomu podłogi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST-00 

„Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie 

badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 

Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 

zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika 

budowy.  

Warunki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

6.2. Odbiór  robót zanikających 

Odbiorom robót zanikających  podlegają następujące prace: 

-przygotowanie podłoża, 

-wykonanie podsypki z kruszywa na podłożu gruntowym, 

-warstwa wyrównawcza z keramzytu na stropie, 

-izolacja z folii PE, 

-podkład z perlitobetonu w przyziemiu, 

-izolacja termiczna ze styropianu i płyt PIR,  

-roboty instalacyjne związane z płytą grzewczą wraz z matą pod rury grzewcze- wg ST część sanitarna, 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Protokołem z odbioru robót zanikających powinna być potwierdzona jakość wykonania warstw 

izolacyjnych oraz warstwy wyrównawczej z keramzytu. 

Osoba nadzorująca przebieg prac powinna zwrócić uwagę na stan podkładu bezpośrednio przed 

rozpoczęciem prac posadzkarskich i instalacyjnych– podkład nie może być zakurzony, popękany, 

rozwarstwiający się, ze śladami korozji, zaolejenia. 
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6.3. Odbiór jastrychu  

Rysy i pęknięcia – jastrychy powinny być starannie ocenione pod kątem występowania rys oraz pęknięć 

szczególnie w narożach pomieszczenia, pęknięcia te mogą być spowodowane skurczem zaprawy, zbyt 

szybkim wysychaniem, brakiem właściwej pielęgnacji, brakiem lub niewłaściwym rozmieszczeniem 

szczelin przeciwskurczowych. Ewentualne spękania jastrychu można naprawić za pomocą sklejania 

żywicami epoksydowymi lub poliestrowymi. 

Wstępnie można oszacować wytrzymałość na ściskanie podkładu za pomocą młotka Schmidta. 

Precyzyjne badanie wytrzymałościowe próbek można przeprowadzić wg normy  PN-EN 13813:2003. 

Podkład podłogowy na bazie cementów musi być odpowiednio długo sezonowany. Czas sezonowania 

każdego jednego centymetra grubości podkładu cementowego wynosi ok. 7–10 dni (ale nie mniej niż 28 

dni). 

W przypadku podłóg ogrzewanych do klejenia płyt kamiennych do podkładu można przystąpić po 

„wygrzewaniu” podkładu. Proces polega na cyklicznym podnoszeniu i zmniejszeniu temperatury 

wbudowanego grzejnika. Jest to niezbędne w celu niedopuszczenia do nagłego odparowania pozostającej 

w podkładzie wody. Może to doprowadzić do spękań podkładu, odspojenia się od podkładu płytek, 

a w skrajnych przypadkach do przeniesienia spękań z powierzchni podkładu na powierzchnię płyt. 

W przypadku podłóg ogrzewanych do klejenia płyt należy stosować kleje o podwyższonej 

odkształcalności (tak zwane kleje elastyczne). 

Kolejnym elementem odbioru podkładu podłogowego przed rozpoczęciem wykonania posadzki jest 

sprawdzenie spadków oraz równości. Nierówności podkładu nie mogą być naprawiane przez 

zwiększenie grubości kleju – wyrównanie podkładu należy wykonywać za pomocą specjalnych 

samopoziomujących zapraw. 

W przypadku zastosowania klejów na bazie żywic reaktywnych należy sprawdzić poziom zawilgocenia 

podkładu i porównać go z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej wyrobu 

Odbiór robót 

Przed przystąpieniem do odbioru podkładu podłogowego należy sprawdzić, czy materiały zastosowane 

do wykonania podkładu posiadają dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

W przypadku materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów 

budowlanych dokumentem takim jest deklaracja zgodności z PN-EN 13813:2003. Deklaracja ta oprócz 

symbolu „CE” powinna zawierać dane techniczne podkładu: reakcję na ogień, wydzielenie substancji 

korozyjnych, przepuszczalność wody, przepuszczalność pary wodnej, wytrzymałość na ściskanie, 

wytrzymałość na zginanie, odporność na ścieranie, izolacyjność akustyczną, dźwiękochłonność, opór 

cieplny, odporność chemiczną. Niezbadane właściwości techniczne podkładu mogą być oznakowane za 

pomocą liter NDP. Jeżeli w projekcie wykonawczym dot. podkładu została zdefiniowana któraś 

z powyższych właściwości, wartość ta  powinna być podana w deklaracji zgodności. 

Analizując dziennik budowy, należy sprawdzić, czy: 
- zostały odebrane niżej położone warstwy izolacyjne (izolacji p/wilgociowej, termo-, dźwiękoizolacji) 

w zakresie grubości, ciągłości; 

- właściwości warstw izolacyjnych ze styropianu są zgodne z założeniami projektu; 

- warunki termo- wilgotnościowe wykonania i dojrzewania podkładu były zgodne z wymaganiami 

podanymi w kartach technicznych podkładu (w przypadku gotowych wyrobów). 

W trakcie wykonania prac należy systematycznie sprawdzać, czy wykonawca dotrzymuje 

technologii przygotowania zaprawy do wykonania podkładu: przestrzega receptury producenta 

suchej mieszanki podczas dodawania składników, stosuje mieszarki o odpowiednich cyklach mieszania, 

czy odległości od mieszarki do miejsca układania zaprawy nie przekraczają dopuszczalnej wielkości i nie 

powodują rozwarstwienia zaprawy. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych przyczyn obniżenia 

właściwości wytrzymałościowych podkładów podłogowych jest niedotrzymanie warunków 

technologicznych. 

Przechodząc bezpośrednio do odbioru podkładu, należy sprawdzić i porównać z założeniami 

projektowymi: 

- grubość podkładu (sprawdza się podczas układania podkładu oraz po jego wyschnięciu); 
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- wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Badanie może być przeprowadzone na próbkach pobranych 

podczas wykonania podkładu i dojrzewających w tych samych warunkach co podkład. W uzasadnionych 

przypadkach próbki mogą być pobrane do badań z dojrzałego podkładu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewidują przeprowadzenie 

badań wytrzymałości próbek podkładów cementowych i anhydrytowych nie rzadziej niż raz na 1000 

m
2
 podkładu. W celu wstępnej oceny wytrzymałości podkładu na ściskanie dopuszczalne jest 

zastosowanie metody sklerometrycznej (pomiar młotkiem Schmidta). 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta i odpylona. 

Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. 

Równość podkładu sprawdza się za pomocą dwumetrowej łaty. Łatę przykłada się w dowolnych 

miejscach i kierunkach. Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć 

z dokładnością do 1 mm. Powierzchnia podkładów cementowych przy sprawdzeniu łatą nie powinna 

wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie 

powinno przekraczać 2 mm/1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Podczas odbioru podkładów podłogowych należy sprawdzić, czy dylatacje (w tym 

przeciwskurczowe) zostały wykonane zgodnie z założeniami projektu. W przypadku niewykonania 

dylatacji możliwe jest samoistne powstanie dylatacji.  

Odchylenia od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem sprawdza się za pomocą 

dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy. Odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

W momencie dokonania odbioru robót podkład powinien być suchy. Dopuszczalna wilgotność wynosi 

(wagowo): dla podkładu betonowego/cementowego – 3%, dla gipsowego – 2%, dla podkładu 

z materiałów drewnopochodnych – 8–12%. Podkład z większą wilgotnością może być przyczyną 

destrukcji posadzek kamiennych. 
  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest [m
2
] wykonanych robót podłogowych. Wymiary powierzchni przyjmuje się w 

świetle ścian surowych, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie 

poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów itp. większe od 0,25 m2 

Dylatacje obmierza się  w metrach bieżących, według faktycznej ich długości. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 

Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami norm, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Odbiór jastrychu zgodnie z PN-EN 13813 (lub 

równoważna). 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 

dokumentacja projektowa, a także dziennik budowy i protokoły, w których podane są uzgodnione 

zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania podkładu stwierdza się na podstawie porównania 

wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 

pozostałych punktach.  

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
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 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 

próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót, 

 równości podkładu, 

 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1mm, 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 

 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 

 prawidłowości wykonania spadków. 

Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

-ocenę wyników badań, 

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 

-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

Roboty związane z wykonaniem izolacji należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są 

określone w  ST- 00 „Wymagania ogólne”  pkt. 8 

Sprawdzeniu podlega: 

-zgodność z dokumentacją techniczną, 

-rodzaj zastosowanych materiałów, 

-przygotowanie podłoża, 

-prawidłowość wykonania izolacji, 

-sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 

-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej ułożenia, 

-sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury instalacyjne i kanały 

wentylacyjne itp., 

-sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów 

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z kartą 

techniczną i  aprobatą producenta.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

wykonanie robót , które zostały określone w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 

Płaci się za roboty wykonane –w zakresie określonym pkt. 1.2 zgodnie z wymogami podanymi w 

punkcie 5.0. i odebrane zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6 i 8 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie z 

obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robot, w oparciu o pozytywne wyniki pomiarów.  

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13163:2013-05 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 14909:2007 

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i 

właściwości  

PN-EN 13813:2003 
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały 

- Właściwości i wymagania 
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PN-EN 14316:2005 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby do 

izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ 

- Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem - w 

postaci związanej i niezwiązanej 

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

 

Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Tom I 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA                                                                     

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                          

ST-05 

ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG DREWNIANYCH  

 
 

 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

 

 

 Grupa robót :  

 45400000-1– Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych                                              

 Klasa robót : 

45430000-0– Pokrywanie podłóg i ścian 

 

 

 Kategoria robót:  

45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
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1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące ułożenia i renowacji 

podłóg drewnianych (deski) wykonywanych w ramach zadania: : „KONSERWACJA I 

REWITALIZACJ POCYSTERSKIEGO KLASZTORU W TRZEBNICY – POMNIKA 

HISTORII, CELEM POSZERZENIA OFERTY TUTYSTYCZNO– KULTURALNEJ –ETAP 

I” 

CZĘŚĆ A – POZIOM PARTERU I STREFA WEJŚCIA W PRZYZIEMIU  

CZĘŚĆ B  - WIEŻA PÓŁNOCNA - OD POZIOMU TRZECIEJ KONDYGNACJI 

NADZIEMNEJ 

Obiekt: pocysterski  klasztor  w Trzebnicy  

Adres inwestycji: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. W. Bochenka 30,  

dz. nr 6, 5;  AM-12,  obręb: Trzebnica 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji renowacji i wymiany podłóg drewnianych. 

Zakres robót: 

 ostrożna rozbiórka istniejących podłóg drewnianych z cokołami przyściennymi - 

przeznaczonych do ponownego wbudowania, z oczyszczeniem elementów i 

posortowaniem, w pomieszczeniach z podłogami z desek, 

 rozbiórka legarów w całości  w Salach Henryka, Marii i Refektorium w pozostałych 

pomieszczeniach, z drewnianymi podłogami, przewiduje się rozbiórkę legarów 

uszkodzonych (ok. 20-30 %). 

 wymiana zasypki z tłucznia ceglanego o grub. warstwy 15 cm w stropach drewnianych 

na zasypkę z keramzytu – pom. Refektarza, Sala Henryka, Sala Marii, sala Cecylia 

 uzupełnienie zasypki w pozostałych pomieszczeniach 

 ułożenie podłogi z nowych desek świerkowych w  gat. I,  dwustronnie heblowanych, gr. 

40 mm, szer. min. 24 cm i długości min. 500 cm łączonych na pióro i wpust, 

mocowanych do legarów, z  umocowanie cokołów przyściennych- w Salach Henryka, 

Marii i Refektorium 

 ułożenie na  nowych legarach  podłogi z desek z rozbiórki w Sali Cecylia (najstarsze 

deski, posortowane, zaakceptowane przez Komisję Konserwatorską) z umocowaniem 

historycznych cokołów przyściennych (występujących na obiekcie, poddanych 

renowacji), 

 ułożenie podłogi z desek w pozostałych pomieszczeniach, 

 ostrożna wymiana uszkodzonych desek oraz uzupełnienie m.in. w miejscach po 

rozebranych ściankach działowych  (uwaga! stosować wyłącznie deski z odzysku)  

 montaż cokołów przyściennych  (wzór zaakceptowany przez Komisję konserwatorską) 

 wykonanie pełnej renowacji podłóg z desek –po uzgodnieniu z Komisją 

Konserwatorską, 

 cyklinowanie, minimum 3-krotne lakierowanie ze stosowaniem podkładu. 
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 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i ustaleniami z Zamawiającym.  

Każda partia materiałów stosowana do wykonania posadzki z elementów z drewna dostarczana 

na budowę, powinna posiadać deklarację lub certyfikat zgodności, potwierdzające zgodności 

właściwości technicznych elementów posadzkowych z wymaganiami podanymi w normach lub 

aprobatach technicznych, będących podstawą oznakowania znakiem budowlanym CE. Elementy 

bez właściwego oznakowania nie powinny być stosowane. 

Wykonawca ma obowiązek złożyć zastrzeżenia po dokonaniu badań istniejącego podłoża jeżeli 

stwierdzi: 

- znaczne nierówności i pęknięcia podkładu, 

- zbyt wysoką wilgotność podkładu, 

- niewystarczająco mocną powierzchnię podkładu, 

-niejednorodność podkładu, 

-  występowanie szczeliny dylatacyjnej konstrukcyjnej w podłożu, 

- nieprawidłową wysokość podkładu w stosunku do sąsiednich pomieszczeń, 

- nieodpowiednie warunki klimatyczne występujące w pomieszczeniu (wilgotność i  

temperatura powietrza), 

Odchylenia podkładu od poziomu - należy dokonać sprawdzenia poziomów (spadków, 

odchyleń) podkładu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenie odpowiednich wzorników desek podłogowych 

Zamawiającemu i uzyskać akceptację ze strony Inwestora, na proponowany materiał. 

Uzgodnione z inwestorem rozwiązanie ewentualnych problemów z podkładem należy podać na 

piśmie. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały musza odpowiadać wymaganiom postawionym w dokumentacji 

projektowej, normom i aprobatom technicznym. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 

materiałów. 

2.1.Deski podłogowe 

Deski nie mogą przy dostawie na budowę wykazywać odchyleń od dopuszczonej przez  

normę wilgotności. 

Dopuszczalne zakresy wilgotności elementów posadzkowych, z zastrzeżeniem, że określają 

one wilgotność dostawy bezpośrednio od producenta, wynoszą: 

9%-12 % dla desek z drewna iglastego do pomieszczeń ogrzewanych. 
gatunek: świerk północny  

-  norma: EN-NORM 14342 (lub równoważna) 

Dopuszczalna w normach odchyłka od kąta prostego i kątów wymaganych dla 

poszczególnych wzorów układania posadzek nie powinna przekraczać 0,2 % szerokości 

elementu. 

Norma dopuszcza różnice dekoracyjne w obrębie tej samej klasy jeżeli materiał pochodzi z 

różnych dostaw. 
Każdy drewniany element posadzkowy wprowadzony do obrotu, zgodnie z PN-EN 14342+A1:2009 

(Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie), powinien mieć oznakowanie CE. 

2.2.Drewniane listwy przypodłogowe i cokoły. 

Miarodajne dla listew i cokołów są ustalenia jakościowe według norm jw. 
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2.3. Lakier do parkietu 

Lakier przeznaczony do malowania drewna  o wysokiej odporności na ścieranie, dający 

powłoki gładkie, cechujące sie doskonałą odpornością na uszkodzenia mechaniczne 

(ścieranie się powłok podczas użytkowania) oraz wysoką odpornością na czynniki takie jak 

woda, alkohol, środki spożywcze i środki czystości. Lakier o bardzo dobrej twardości 

powłoki oraz szybkim schnięciu, musi spełniać warunki do stosowania w pomieszczeniach 

użyteczności publicznej 

Podstawowe właściwości: 

Lepkość umowna wg kubka Ford 4 mm – 18 - 30 s 

Gęstość – 0,91 g/cm3 

Zawartość substancji lotnych – najwyżej 58,5 % 

Środki zabezpieczające drewno - grunty i lakiery: środki te muszą posiadać takie 

właściwości, aby poprzez naniesioną ich warstwę nie przedostał się brud i ciecze do desek. 

Naturalny wygląd desek w wyniku naniesienia tych środków nie może w sposób istotny 

zmienić ich wyglądu. 

 
 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 3; 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych  powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

Poziomice o długości minimum 2 m, 

-wilgotnościomierz, termo higrometr, szczotki i odkurzacz do oczyszczania podłoża, 

Kliny dystansowe, młotki gumowe, klocki do dobijania twardego drewna, 

piła elektryczna, ręczne mieszadło do kleju, packi do rozprowadzania kleju, 

sprzęt do nanoszenia lakieru,  szpachelki i inny drobny sprzęt budowlany. 
 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4 

Produkty lakiernicze  są klasyfikowane, jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie 

obowiązującej Umowy ADR.  Należy je przewozić krytymi środkami transportu. 

Przechowywanie  lakierów: w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, najlepiej w 

temperaturze powyżej +5 
0
C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła i 

zapłonu. W temperaturach ujemnych produkty ulegają trwałemu uszkodzeniu. 

Uwaga: produkt nie powinien być wprowadzany do kanalizacji!. 

Transport i składowanie materiałów na podłogi odbędzie się  zgodnie z instrukcjami 

producentów. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty posadzkowe. 
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5.2. Warunki wykonywania robót   

 

Miejsce montażu powinno spełniać określone poniżej wymagania: 

-dostawa materiałów systemu podłogowego: pomieszczenie powinno być w stanie zamkniętym, 

stolarka okienna i drzwiowa powinna być zamontowana. Wszelkie prace „mokre” murarskie, 

tynkarskie, malarskie oraz związane z przygotowaniem podłoża betonowego powinny być 

zakończone. Pomieszczenia  powinno być wyposażone w sprawną instalację grzewczą, 

wentylacyjną i oświetleniową. Wszystkie materiały drewniane systemu podłogowego powinny 

być przechowywane min.  48 godzin przed rozpoczęciem prac montażowych w warunkach 

zbliżonych do warunków w miejscu montażu (najlepiej w miejscu montażu). 
5.2. Przygotowanie podłoża  

Podłoże należy oczyścić z wszystkich luźnych części, odspojonych fragmentów, musi być 

nośne, suche, czyste. Należy zachować i oczyścić dylatacje. Powierzchnia pola dylatacji nie 

powinna przekraczać 30 m2, dłuższy bok 6,0 m, a głębokość 3 cm. Wykonać niezbędne 

naprawy podłoża zaprawą samopoziomującą.  

Podłoże przygotowane do układania podłogi powinno być: 

Równe –odchylenia płaszczyzny podkładu od poziomu, mierzone kontrolną łatą o długości 2m, 

nie może przekraczać 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Sprawdzenie podkładu powinno obejmować: 

-wizualne oględziny powierzchni podkładu, 

-pomiar równości podkładu, 

-sprawdzenie nośności i wilgotności podkładu. 

Dopuszczalna wilgotność mierzona metodą elektroniczną to: dla podłoża cementowego 3%, dla 

gipsowego lub anhydrytowego 1,5%. 
 

5.3. Legary 
 

Tradycyjnym podkładem są legary - drewniane belki układane na stropie, na warstwie izolacji 

przeciwwilgociowej. Legary powstają z drewna z drzew iglastych, z bali, krawędziaków lub łat. Ich 

wymiary to najczęściej 35x55x2500 mm, 40x70x2400 mm, 42x70x2450 mm. Dobierając legary na 

podłogę, należy pamiętać, że ich wysokość powinna być 1-2 cm większa od izolacji, a długość około 4 

cm mniejsza od odległości pomiędzy ścianami. Odległości pomiędzy poszczególnymi legarami zależy od 

rodzaju materiału izolacyjnego oraz od grubości deski, jaka będzie do niej mocowana. Przed ułożeniem, 

legary musza zostać zabezpieczone ze wszystkich stron specjalnym środkiem grzybobójczym, a od 

strony szlichty izolacją akustyczną (paskami filcu) i przeciwwilgociową (paskami gumy). W przypadku 

podłoża betonowego, trzeba pamiętać, by legary były od niego odizolowane paskami papy lub folii 

izolacyjnej. 

5.4. Deski 
Drewniane deski mocuje się w poprzek legarów przybijając gwoździami do belek. 

Deski tradycyjnie układa się pojedynczo, nie łącząc ich ze sobą w rzędzie. W przypadku dużych 

pomieszczeń należy dobierać (docinać) je tak by ich długość była trzykrotnie mniejsza od wymiaru 

podłogi. Umożliwia to występowanie łączeń dokładnie w połowie deski z sąsiedniego rzędu i zapewnia 

estetykę posadzki. Spoiny pokrywa się listwą łączeniową.  

 Same deski winny mieć wąskie słoje ułożone równolegle do krawędzi, gdyż zapewnia to trwałość i 

odporność na wilgoć takiej podłogi. Ich grubość zależy od rozstawienia legarów.  

Układanie 
Planując rozkład desek i ilość potrzebnego materiału nie należy zapomnieć o zapewnieniu szczelin 

dylatacyjnych przy ścianach oraz odpowiednich warunków. Drewnianą podłogę najlepiej układa się w 

temperaturze 15-20°C po kilkudniowym "leżakowaniu" desek w pomieszczeniu, w którym mają zostać 

zamontowane. Mocuje się je do legarów przy pomocy gwoździ wbijanych ukośnie w wyżłobienie 
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wpustu deski. Ta metoda pozwala ukryć gwoździe. Przybijanie desek rozpoczyna się od strony okna 

równolegle do krótszej ściany. Najlepiej użyć gwoździ specjalnie wyprofilowanych, z nacięciami, co 

zapobiega ich wysuwaniu się podczas użytkowania posadzki. 

Prace wykończeniowe 
Szczeliny dylatacyjne przykrywa się listwami przyściennymi. Prócz swobodnej pracy drewna, 

jednocześnie umożliwiają one ukrycie kabli oraz innych elementów, które zwykle szpecą pomieszczenia. 

Deski po położeniu szlifuje się oraz zabezpiecza przy pomocy lakieru. 

 

1. Przed przystąpieniem do montażu sprawdzamy wilgotność podłoża cementowego i wilgotność 

powietrza w pomieszczeniu.  

2. Deski przeznaczone do montażu pozostawiamy w pomieszczeniu na co najmniej 48 godzin 

zawsze w zamkniętym opakowaniu.  

3. Podłogę montujemy na legarach z drewna iglastego o wymiarach 40 x 50 lub 50 x 60 mm, 

ułożonych w odstępach 45-55 cm, dokładnie wypoziomowanych i przytwierdzonych kołkami 

mocującymi do podłoża.  

4. Przed montażem musimy zadbać o podłoże warstwy rozdzielczej z papy lub folii między 

podłożem i legarem oraz między legarem i deską. Zapobiegnie to uszkodzeniom warstwy 

izolacyjnej i skrzypieniu podłogi.  

5. Montaż rozpoczynamy od zamocowania pierwszej deski gwoździami do legara (wpustem w 

stronę ściany), na całym obwodzie podłogi pozostawiamy szczelinę dylatacyjną szerokości ok. 

8-10 mm.  

6. Następnie kładziemy kolejne deski, dobijając je drewnianym klockiem dla ochrony krawędzi 

przed uszkodzeniem. Każdą deskę mocujemy do legarów za pomocą gwoździ pierścieniowych.  

7. Pamiętamy o układaniu deski tak, aby punkt łączenia pióro-wpust był podparty na środku legara.  

8. Po zakończeniu montażu usuwamy kliny i pozostawiamy podłogę na ok. 14 dni w celu 

ustabilizowania się naprężeń powstałych w czasie montażu.  

9. Szlifujemy podłogę papierem 24, 36, 60 i 80.  

10. Fugujemy podłogę szpachlówką do szczelin, a następnie szlifujemy ostatecznie papierem 120.  

11. Odkurzamy i lakierujemy powierzchnię lakierem do podłóg wg zaleceń producenta oraz 

olistwowujemy cokołami  przypodłogowymi.  

. 
 

5.3.Listwy/cokoły  przypodłogowe 

Drewniane cokoły przypodłogowe muszą być w narożnikach i na łączeniach cięte pod skosem. 

Listwy cokołowe należy trwale mocować do ściany (stalowymi sztyftami, kołkami 

umieszczonymi w odległości mniejszej niż co 60 cm, lub na klej montażowy).  

 

5.5. Cyklinowanie i lakierowanie podłóg 

 

Cyklinowanie polega na przejeździe specjalną maszyną szlifierską po powierzchni desek, w 

celu usunięcia nierówności, rys i głębokich zanieczyszczeń. Potrzebnymi do tego celu 

urządzeniami są: cykliniarka, rantówka oraz polerka.  Do poprawnego wykonania zabiegu 

cyklinowania potrzebne są papiery ścierne o różnej gradacji. Efekt powinna stanowić idealnie 
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równa i gładka podłoga. Ewentualne ubytki można wypełnić używając specjalnej masy 

szpachlowej. Preparat ten po wymieszaniu z pozostałym po cyklinowaniu pyłem przyjmuje 

kolor praktycznie nieodróżnialny od prawdziwych elementów drewnianych. Miejsca, do których 

nie da się dotrzeć cykliniarką należy wyrównać szlifierkami kątowymi i cyklinami. 

Szlifowanie posadzki można rozpocząć dopiero po związaniu kleju, co w zależności od zaleceń 

producenta trwa 7–14 dni. Do szlifowania wykorzystywane są specjalistyczne szlifierki 

taśmowe, bębnowe lub tarczowe z odsysem pyłu. Do pierwszego przejścia używa się taśm 

ściernych o uziarnieniu 36, a przy drugim przejściu 60–80. Po wyrównaniu podłogi można 

przejść do wypełnienia szczelin i ubytków, przeprowadzając tzw. żelowanie. 

Żel szpachlowy po wymieszaniu z pyłem drzewnym rozprowadza się równomiernie na 

powierzchni podłogi, a następnie ponownie szlifuje przy użyciu tarcz o uziarnieniu 100–120. 

Użycie zamiast żelu lakieru podłogowego – co jest dość powszechnie stosowane – nie jest 

prawidłowym rozwiązaniem, gdyż lakier nie ma dostatecznej elastyczności i po pewnym 

czasie ulega odspojeniu w szpachlowanych miejscach. Przygotowana do ostatecznego 

wykończenia posadzka musi być starannie odkurzona – trzeba też zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie pomieszczeń przed przeciągami, co grozi wtórnym zapyleniem podczas 

lakierowania. Zależnie od gatunku drewna i użytego lakieru pierwszą warstwę lakierniczą 

nakłada się z podkładu zapobiegającego ciemnieniu drewna lub lakieru nawierzchniowego. 

Ostateczną powłokę lakierniczą nakłada się po zmatowieniu warstwy podkładowej za pomocą 

polerki do podłóg. 

Lakierowanie: 

Najgorsze do prowadzenia prac lakierniczych są wszelkie skrajności - wysoka bądź niska 

temperatura i wilgotność oraz silne nasłonecznienie pomieszczeń. Optymalne warunki do 

lakierowania posadzek to temperatura 15-25°C i wilgotność powietrza > 80%, wilgotność 

lakierowanego drewna nie powinna przekraczać  7-11%. Takie parametry pozwalają na 

bezproblemową aplikację lakieru i gwarantują zadowalający efekt dekoracyjny po wyschnięciu 

preparatu. 
 

Po dokonaniu cyklinowania metodą bezpyłową parkiet  należy pomalować lakierem 

bezbarwnym chemoutwardzalnym odpornym na ścieranie (bardzo duża twardość), o bardzo 

dobrej wytrzymałości. Lakier podłogowy powinien zapewnić odpowiednią odporność na 

czynniki użytkowe i powłokę zabezpieczającą drewno przed wnikaniem brudu i zawilgoceniem. 

Powłoka lakieru podłogowego nie powinna wpływać na zmianie wyglądu posadzki. Lakier 

powinien być wyłącznie dopuszczony do stosowania w budownictwie odpowiednimi 

świadectwami. Należy przestrzegać zaleceń zdrowotnych i okresów karencyjnych wskazanych 

przez Państwowy Zakład Higieny w odniesieniu do materiałów odpowiadających normom 

państwowym lub podanych w świadectwach ITB, a odnoszących się do pomieszczeń, w których 

wykonano wymalowania danym rodzajem lakieru. 

Wszystkie warstwy lakieru nanosić zgodnie z kartami technicznymi produktów.   

Utylizacja odpadów technologicznych zgodnie z kartami charakterystyki. 

Lakierowanie posadzki drewnianej wykonywane jest przez rzemieślnika w warunkach 

budowlanych i z tego powodu nie do uniknięcia jest występowanie w lakierze niewielkiej liczby 

wtrąceń, takich jak drobiny kurzu, pojedyncze włosy z wałka, które w żaden sposób nie 

wpływają na trwałość i funkcjonalność powłoki lakierniczej. Pojedyncze wtrącenia tego typu 

nie są wadą, jeśli nie występują w takiej ilości, że naruszają wygląd całej powierzchni 

lakierowanej posadzki. 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                 

ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG DREWNIANYCH  

 

 86 

Wykończona warstwa posadzki  podłogi, niezależnie od rodzaju wybranego preparatu do 

lakierowania nie powinna wykazywać: 

1. widocznego łączenia lakierowanych fragmentów: w niesprzyjających warunkach - na 

przykład podczas upałów, kiedy temperatura powietrza będzie zbyt wysoka, a jego wilgotność 

zbyt niska - lakier będzie za szybko wysychał. Może to powodować problemy z 

rozprowadzaniem środka na podłodze, głównie na łączeniach pomiędzy poszczególnymi polami 

parkietu bądź pomieszczeniami. Gdy lakier na wcześniej polakierowanym fragmencie 

podeschnie, parkieciarzowi nie uda się wykonać łączenia "mokre na mokre". A jest to jedyny 

sposób, by uzyskać powłokę bez widocznych łączeń poszczególnych pól. W efekcie w tych 

miejscach powstaną tak zwane nakładki lub odcięcia w postaci cienkich linii lub grubych 

nadlewów lakieru. 

2. pęcherzyków powietrza na lakierze: tzw. „zapienienie” lakierów podczas aplikacji jest 

naturalnym zjawiskiem i jeśli w pomieszczeniu panują odpowiednie warunki, lakiery podczas 

aplikacji odpieniąją się. Jednak podczas upałów i we wnętrzach z oknami od południa i 

południowego-zachodu, posadzka  może mieć wyższą temperaturę niż powietrze, zwłaszcza w 

tych miejscach, w których bezpośrednio padają na nią promienie słoneczne. Na takich częściach 

podłogi lakier błyskawicznie wysycha, co może sprawić, że resztki gazu będą widoczne na 

powłoce w postaci pęcherzyków. 

3. plamy, zabrudzenia powierzchni, łódkowanie polakierowanego parkietu: gdy temperatura 

powietrza spadnie poniżej granicznych 15 st. C lub wilgotność powietrza utrzymywać się będzie 

na wysokim poziomie, lakier będzie wysychał zbyt długo. Do chwili uzyskania pierwszego 

stopnia schnięcia, czyli tzw. pyłosuchości, powłoka będzie wrażliwa na przeciągi i 

zanieczyszczenia. Skutkiem mogą być rozmaite wady, na przykład nierównomierny połysk 

powłoki - niektóre miejsca na podłodze będą bardziej błyszczące, inne zaś matowe. 

Ryzykujemy też przemoczenie drewna i powstanie ciemniejszych plam na parkiecie. Przy 

lakierze wodorozcieńczalnym, zbyt długie schnięcie preparatu może spowodować nawet 

łódkowanie parkietu (podniesienie krawędzi klepek ku górze na skutek pęcznienia drewna pod 

wpływem wilgoci pochodzącej z lakieru). 

Utrudnione schnięcie może też być powodem powstania trwałych zabrudzeń lakieru - po prostu 

podłoga jest dłużej narażona na zanieczyszczenia z powietrza, które mogą się przykleić lub 

"wtopić" w powłokę lakierniczą. 

4. źle przygotowane narzędzia: do rozprowadzania lakieru używane są blacha parkieciarska 

(aby nie zostawiała śladów podczas aplikacji preparatu, musi mieć równą krawędź, dlatego 

trzeba ją od czasu do czasu ostrzyć), pędzel lub wałek. Każdy wałek, czy to wykonany z 

mikrofibry (zalecany do lakierów wodorozcieńczalnych), czy welurowy, moherowy lub 

nylonowy (do lakierów rozpuszczalnikowych), ma sporo luźnego runa, które trzeba usunąć. 

Można to zrobić odkurzaczem, odwirować na wiertarce lub wyczesać. 

5. zanieczyszczenia na powierzchni lakieru: jeśli luźne włókienka runa nie zostaną usunięte 

zanim rozpocznie się lakierowanie, znajdą się na posadzce i będą wyglądały jak pokruszone 

chrupki lub drobny piasek. Takie zanieczyszczenia są zazwyczaj mylone z pęcherzykami 

powietrza lub uznawane za zanieczyszczenia pochodzące z lakieru, co często bywa powodem 

nieodbierania prac lakierniczych i reklamacji. 

6. łuszczenie się lakieru: lakierów produkowanych na bazie żywic uretanowo-alkidowych nie 

wolno nanosić na podkładach. Niezgodna z zaleceniami aplikacja bardzo osłabia ich 

przyczepność, co może znacznie przedłużyć czas schnięcia, a czasami nawet spowodować 

łuszczenie się lakieru po wyschnięciu. 

Odpowiedni podkład jest ważny przy lakierach wodorozcieńczalnych na posadzkach z drewna 

egzotycznego. Grunt odcina zawarte w nim garbniki i olejki, brak podkładu skutkuje 
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miejscowymi złuszczeniami lakieru i przebarwieniami drewna. 

7. warzenie się powłoki lakierniczej:  należy pamiętać o zasadzie, że lakier wodorozcieńczalny 

można stosować na preparaty rozpuszczalnikowe, ale w drugą stronę to nie działa (nie nakłada 

się go też na preparaty uretanowo-alkidowe). Agresywne rozpuszczalniki nitro niszczą 

wcześniejsze powłoki, co skutkuje zwarzeniem się lakieru - na posadzce zamiast gładkiej 

warstwy widać "kaszkę" lub pomarszczenie. Można ją jedynie zeszlifować i ponownie 

polakierować. 

8.niepoprawna aplikacja: podczas nanoszenia lakieru należy zwrócić uwagę na zalecenia 

producenta dotyczące liczby warstw i ich grubości. Grubość warstwy, czyli tzw. nakład (ilość 

nałożonego lakieru na m2), ma wpływ na parametry aplikacyjne preparatu, takie jak 

„odpienianie się”  lakieru, rozlewność, równomierny rozkład środka matującego, czas schnięcia 

i utwardzania się powłoki. 

9. pęcherzyki, ślady wałka, baranek: jeżeli producent lakieru zaleca aplikację cienkiej 

warstwy (dotyczy to na przykład lakierów uretanowo-alkidowych), trzeba się do tej wskazówki 

dostosować. W przeciwnym razie powłoka będzie schła dużo dłużej, niż jest to deklarowane 

przez producenta. Czasami efektem takiej aplikacji będą widoczne pozostałości zapienienia w 

powłoce lakierniczej. Aby je usunąć, trzeba będzie wykonać szlif międzywarstwy i nałożyć 

kolejną warstwę, z mniejszym już nakładem. 

Nałożenie zbyt cienkiej warstwy lakierów, które powinny być nanoszone z większym nakładem, 

może skutkować słabszą rozlewnością i pojawieniem się na suchej powłoce śladów po wałku 

oraz tzw. efektu baranka, czyli nierówności powłoki. 

Przy zbyt cienko nakładanych lakierach rozpuszczalnikowych jednoskładnikowych może 

nastąpić nierówny rozkład środka matującego, spowodowany zbyt szybkim wysychaniem 

powłoki. Lakier taki należy dokładnie wymieszać przed rozpoczęciem prac i powtarzać 

mieszanie w trakcie aplikacji. 

10. niska wytrzymałość powłoki lakierniczej: błędem, na który należy uważać podczas pracy 

z lakierami dwuskładnikowymi, jest odmierzenie złych proporcji składników - A (bazy) i B 

(utwardzacza). Przy zbyt  dużej ilości utwardzacza, lakier będzie miał gorszą rozlewność i zbyt 

szybko wyschnie. Taka powłoka może być krucha i mniej odporna na obciążenia mechaniczne i 

chemiczne. Jeżeli utwardzacza jest za mało, lakier po wyschnięciu nie osiągnie optymalnych 

parametrów wytrzymałości chemicznej i fizycznej, czyli  będzie mniej odporny na uszkodzenia i 

zużycie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów.  Przed 

rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich materiałów budowlanych                 

( materiały nowe) pod kątem certyfikatów i oznakowania. Wyroby niedopuszczone do 

stosowania należy wycofać z zastosowania. Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru 

nad robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. 

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbiorów jakościowych wszystkie roboty zanikowe 

lub ulegające zakryciu. Kontrola jakości zostanie zastosowana według wymagań wybranych 

warunków technicznych.   Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i 

zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 
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6.2. Badania materiałów i wyrobów –przed rozpoczęciem robót 

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować sprawdzenie: 

-stanu podłoża na podstawie zapisu o robotach zanikających, 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem remontu posadzki badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania wszystkich warstw posadzkowych. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 

oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 

zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

Badanie powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni uzupełnianego podkładu pod względem 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia. 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza sie przykładając w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrowa łatę. Wyniki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 

6.4  oraz  akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3.Badania w czasie robót 

 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót remontowych z 

dokumentacją projektową, WTWiORB  zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów 

drewnopochodnych, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi 

zastosowanych lakierów oraz instrukcjami producentów.  Badania te w szczególności powinny 

polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

 jakości wykonania robót i jakości wbudowanych materiałów dla wszystkich warstw podłogi 

wraz z podłożami, 

 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonywania drewnianej podłogi z podkładami a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości uzupełniania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni parkietu. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymogami podanymi w Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów 

drewnopochodnych i opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora  i 

Wykonawcy. 

Wymagania i tolerancje wymiarowe: 

Prawidłowo wykonana podłoga z desek  powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakowa barwę, 

- powierzchnia podłogi powinna być równa, 

- dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm, 
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- dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w 

dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na 

całej długości łaty. 

-odchylenie płaszczyzny podkładu pod posadzkę od poziomu, mierzone kontrolną łatą o 

długości 2m, nie może przekraczać 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia, 

-wykończenie dylatacji (wizualny odbiór) – czy zostały wykonane w sposób przewidziany 

projektem, za pomocą pomiaru suwmiarką- sprawdzenie ich wielkości, 

-wykończenie styków posadzki pomiędzy pomieszczeniami. 

Wizualne oględziny wykonanej posadzki obejmujące: równość, czystość, poprawność 

zachowania układanego wzoru należy przeprowadzić z odległości około 1 m. 

Odbiór powierzchni lakierowanej: 

Odbiór posadzki odbywa się w pozycji jakiej jest ona zwykle użytkowana tzn. na stojąco lub 

siedząco. 

Odbiór odbywa się w normalnych warunkach oświetleniowych panujących w danym 

pomieszczeniu. 

Ponieważ posadzka drewniana jest wykonywana przez parkieciarza w warunkach budowlanych, 

nie można do jej odbioru stosować kryteriów jakościowych takich jak w odniesieniu do 

fabrycznie lakierowanych mebli, czy paneli drewnianych. 

Odbierana powłoka lakiernicza nie powinna wykazywać: 

a) jaśniejsze pasy. Zbyt suche drewno lub nałożenie zbyt cienkiej warstwy lakieru 

powoduje, że zanim zostanie nałożony kolejny pas, pierwszy zdąży już wyschnąć. Jeśli 

wykonawca na początku lakierowania zauważył powstawanie takich smug, powinien dodać 

do lakieru opóźniacza wysychania. 

b) pęcherze. Z reguły powodem ich pojawienia się jest nakładanie lakieru zbyt grubą 

warstwą lub zbyt gęstego. Szczególnie dotyczy to lakierów poliuretanowych, które 

utwardzają się pod wpływem wilgoci z powietrza. W wyniku reakcji żywicy zawartej w 

lakierze z wilgocią z powietrza tworzy się dwutlenek węgla, którego pęcherzyki nie mogą 

wydostać się na zewnątrz powłoki. Bywa, że wykonawcy chcą pozbyć się ich, szlifując 

posadzkę. Wskutek tego pęcherze pękają, a powstałe zagłębienia wypełniają się kurzem, 

tworząc czarne kropki. 

c) łuszczenie się lakieru. Zła przyczepność lakieru spowodowana jest jego 

niedopasowaniem do gatunku drewna (na przykład użyciem lakieru na bazie 

rozpuszczalników na egzotyczne rodzaje drewna) i niewystarczającym przygotowaniem 

posadzki do lakierowania (złym podkładem). 

d) "rybie oczka". Przyczyną uciekania powłoki lakieru jest zanieczyszczenie podłoża, 

zwykle silikonem lub woskiem. Dlatego przed nałożeniem lakieru wykonawca powinien 

dokładnie umyć powierzchnię drewnianej posadzki. 

e) przedwczesne wycieranie się lakieru. Przyczyny tego efektu mogą być następujące: 

użycie nieodpowiedniego lakieru, zbyt cienka jego warstwa lub nieodpowiednia pielęgnacja 

podłogi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 7 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Posadzki i podłogi oraz warstwy podkładowe oblicza się w metrach kwadratowych. 

Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych lub otynkowanych ścian, doliczając 

wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, 

pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 0.25 m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 

Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i uzgodnieniami z Zamawiającym.  

Wymagania przy odbiorze określają  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych; zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem remontu posadzki drewnianej elementami 

ulęgającymi zakryciu są podkłady.  

Odbiór tych prac musi być dokonany przed rozpoczęciem układania parkietu. W trakcie odbioru 

należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 1.3 i  5.2. niniejszego opracowania. Wyniki 

badań należy porównać z WTWiORB zeszyt 2 . 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo.  Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie 

powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 

ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

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

częściowego dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót ( 

jeżeli umowa taką formę przewiduje). 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 

technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Wizualne oględziny wykonanej posadzki obejmujące: równość, czystość, poprawność 

zachowania układanego wzoru, odpowiednia jakość powłoki lakierniczej - należy 

przeprowadzać z odległości około 0,5÷1 m. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty  nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących  oraz zgłosić posadzki ponownie do 

odbioru po dokonanych pracach naprawczych, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i 

trwałości posadzki  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wbudowanych materiałów, poprawnego wykonania robót i powtórnego 

zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania remontu posadzki  z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki i powłoki lakierniczej  

po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej  

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na wykonanie robót , które zostały określone w niniejszej ST oraz w dokumentacji 

projektowej. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek określonych w przedmiarze robót.  

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 

Umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane. Terminologia 
PN-EN 

14342+A1:2009 
Podłogi drewniane - Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie 

PN-EN 14762:2007 
Podłogi drewniane - Procedury pobierania próbek w celu oceny 

zgodności 

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych 

Inne 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 

poz. 401 z 2003 r. 

 Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

 Karta techniczna i karta charakterystyki zastosowanych wyrobów lakierniczych, 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; zeszyt 2: Posadzki z 

drewna i materiałów drewnopochodnych -wyd. ITB rok 2006. 
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1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące renowacji, uzupełnienia i 

odtworzenia elementów kamiennych (posadzki, portale) wykonywanych w  ramach zadania:  

„KONSERWACJA I REWITALIZACJ POCYSTERSKIEGO KLASZTORU W TRZEBNICY – 

POMNIKA HISTORII, CELEM POSZERZENIA OFERTY TUTYSTYCZNO– KULTURALNEJ –

ETAP I” 

CZĘŚĆ A – POZIOM PARTERU I STREFA WEJŚCIA W PRZYZIEMIU  

CZĘŚĆ B  - WIEŻA PÓŁNOCNA - OD POZIOMU TRZECIEJ KONDYGNACJI NADZIEMNEJ 

Obiekt: pocysterski  klasztor  w Trzebnicy  

Adres inwestycji: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. W. Bochenka 30,  

dz. nr 6, 5;  AM-12,  obręb: Trzebnica 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Odtworzenie posadzki w pom. Nr 3- Sala Jadwigi- kawiarenka klasztorna: 

 Płyty marmurowe  płomieniowane o wym. 30x30x2 cm szlifowanych .  

 

Renowacja istniejących posadzek kamiennych /lastryko 

 Posadzki lastryko w pom. przyziemia i parteru – renowacja i uzupełnienie,  

 Posadzka z płyt kamiennych z piaskowca w pom. 3a (strefa wejścia)-renowacja, 

Renowacja i uzupełnienie  portali kamiennych i progów, 

Bloki kamienne schodów zewnętrznych do wirydarza.  

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Planuje się renowację i ekspozycję wszystkich detali kamiennych oraz odtworzenie portali drzwi 

kominkowych oraz odtworzenie posadzki kamiennej w Sali Jadwigi (kawiarnia klasztorna).  Należy 

przywrócić naturalną powierzchnię kamienną z usunięciem powłok malarskich, nadbitek progów, 

tynków i przemalowań. 

Kamienne obramienia otworów drzwiowych i progi mają formę profilowanych bloków piaskowca. 

Wejścia do klasztoru od północy i zachodu posiadają ozdobne portale . Kamienne odrzwia wejść do 

niektórych pomieszczeń w poziomie parteru (skrzydło zachodnie i południowe) oraz przyziemia  mają 

formę prostych obramowań. Odrzwia we wschodnim skrzydle, na parterze, ozdobiono uszakami. Część 

wejść posiada kamienne progi. Niektóre progi z piaskowca przykryto drewnianymi stopnicami. W tych 

miejscach kamień jest wyszczerbiony, zanieczyszczony, bywa pokryty farbą olejną. 

Piaskowcowe obramienia drzwi zostały odsłonięte od strony korytarzy. Od strony pomieszczeń zostały 

pokryte szpachlą i pomalowane. 

Projektowane prace remontowe i konserwatorskie elementów portali i progów kamiennych: 

 odsłonięcie, naprawa i wyeksponowanie obramień kominków i usunięcie zamurowań otworów 

palenisk. Zamknięcie palenisk metalowymi drzwiami.  

 usunięcie drewnianych stopnic z kamiennych progów (szt.6), oczyszczenie powierzchni kamieni 

z nawarstwień, zabrudzeń, powłok malarskich, odsolenie, wzmocnienie osłabionych 

fragmentów, wykonanie uzupełnień flekami kamiennymi i zaprawą,  miejscowe scalenie 

kolorystyczne, eksponowanie kamienia. 

 usunięcie nawarstwień z kamiennych odrzwi od strony korytarzy i od strony pomieszczeń, 

usunięcie niestarannych uzupełnień i wadliwej rekonstrukcji, oczyszczenie, uzupełnienie spoin, 

wzmocnienie osłabionych fragmentów, naprawa spękań, miejscowe scalenie kolorystyczne, 

eksponowanie kamienia. 
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Prace należy wykonać zgodnie ze wskazaniami zawartymi w aktualizacji programu prac 

konserwatorskich. 
 

Wymagania dla robót posadzkarskich: 

 

Elementy okładziny kamiennej powinny być wykonane z takich materiałów kamiennych, których cechy 

fizyczne i wytrzymałościowe spełniają wymagania wynikające z warunków określonych w dokumentacji 

projektowej. 

Grubość elementów okładzinowych powinna być dostosowana do wytrzymałości materiału kamiennego 

i techniki wykonania elementu (płyty ) oraz do wielkości ich powierzchni. 

Grubość płyt do okładzin wewnętrznych powinna zawierać się w granicach 2 – 3 cm; w przypadkach 

technicznie uzasadnionych grubość płyt może dochodzić do 4 cm. 
 

Faktura powierzchni kamiennych została określona w dokumentacji projektowej, każdy dostarczony na 

budowę element okładziny kamiennej powinien być oznaczony numerem odpowiadającym specyfikacji 

opracowanej na podstawie szczegółowych rysunków oraz powinien mieć wywiercone otwory 

montażowe w miejscach oznaczonych w projekcie (jeżeli będą  takie wymagania, w płytach o grubości 

~2 cm wszelkie otwory mogą zostać wykonane na budowie wiertarką) . 

Elementy narożne oraz elementy ułożone we wpadaniu (wtopione) powinny mieć boki w fakturze 

założonej na płaszczyźnie czołowej (licowej). 

Powierzchnia licowa płyt powinna być równa, odpowiednio do jej faktury i nie powinna wykazywać 

zwichrowania, sfalowania, wklęśnięć lub wypukłości nie wynikających z techniki obróbki oraz rys, 

pęknięć, albo uszkodzeń mechanicznych. 

Elementy kotwiące 
1) Do połączenia okładziny kamiennej z podłożem oraz elementów kamiennych między sobą powinny 

być w zależności od rodzaju osadzania (okładzina pionowa, podwieszona) i grubości osadzonych 

elementów kamiennych stosowane odpowiednie elementy kotwiące, tj. kotwie, klamry lub trzpienie, 

wykonane ze stali odpornej na korozję (nierdzewnej).  

Stosowanie poszczególnych materiałów na kotwy jest uzależnione od sposobu (technologii) osadzania. 

Do elementów osadzonych na sucho muszą być stosowane elementy kotwiące ze stali odpornej na 

korozję lub z metali kolorowych. Stosowanie materiałów ze stali z powleczeniem środkami ochronnymi 

może mieć zastosowanie w technologii na sucho jedynie po uzyskaniu świadectwa stwierdzającego 

wieloletnią odporność na korozję. Projektowanie i stosowanie kotew z różnych materiałów łączonych ze 

sobą jest nie wskazane z uwagi na wytwarzanie się ogniw elektrolitycznych. 

2) Do osadzenia okładziny pionowej należy stosować typowe elementy kotwiące o kształcie i wymiarach 

zgodnych z wymaganiami obowiązującej normy. Elementy kotwiące dla okładziny podwieszonej 

(kotwie, wieszaki itp.) powinny być wykonane indywidualnie, w zależności od rodzaju podłoża oraz od 

wielkości i masy elementów okładziny ( na wzór istniejących). 

3)  Wytrzymałość elementów kotwiących powinna być taka, aby zabezpieczały one trwałe 

przytwierdzenie okładziny – bez uwzględniania przyczepności zaprawy stanowiącej zalewkę. 

 

Renowacja istniejącej posadzki 

Nie dopuszcza się  wymiany istniejących, historycznych posadzek , wymiana nastąpi wyłącznie  jeśli 

zachodzi konieczność uzupełnienia lub częściowej wymiany w miejscach najbardziej zniszczonych. 

Nowe posadzki powinny wiernie odzwierciedlać podłogi historyczne – ich formę, kształt oraz materiał z 

jakiego są wykonane.  Posadzki przyziemia i  parteru wyłożone są płytami lastryko. Ze względu na jego 

wieloletnie użytkowanie zauważalne jest  częściowe zużycie. W związku z tym oraz mając na względzie 

estetykę obiektu właściwym jest renowacja  lub wymiana po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytków.  

Korytarze, strefy wejść  wyłożone są lastrykiem, który najbardziej się zużył w czasie eksploatacji. 

Kamień częściowo się wykruszył, ponadto widać doraźnie naprawy widać  ubytki i wyszczerbienia, 

zarysowania, wytarcia, spękania i dziury  
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Częściowo uzupełnione ubytki podczas poprzednich remontów nie zachowują oryginalnej struktury, 

koloru i ziarnistości kamienia ,  występują przebarwienia, plamy i matowienie powierzchni, ogólne 

wrażenie brudu oraz kruszenie struktury kamienia – szczególnie na posadzkach przyziemia. 

W nielicznych miejscach  występują odspojenia od podłoża..  

Zakres projektowanych prac renowacyjnych ma na celu polepszenie jakości przestrzeni oraz 

przywrócenie pierwotnego charakteru i wystroju wnętrz.  

 

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kategoria robót 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00. „Wymagania 

ogólne „ 

Wszystkie materiały musza odpowiadać wymaganiom  zawartym w dokumentacji projektowej, normom 

i aprobatom technicznym.  

 
2.1. Płyty posadzkowe i schodowe 

 – wg PN-EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe  i schodowe . Wymagania” 

 oraz PN- EN 1469 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania” 

• Wygląd zewnętrzny 

Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki. Na próbce należy umieścić nazwę i 

adres producenta, jak również mianownictwo kamienia. 

Barwę, użylenie, teksturę itp. należy określić wizualnie. 

•Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej:  

W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i odpowiadać 

określonemu wykończeniu na wszystkich odsłoniętych powierzchniach. 

Faktura szlifowana– posiada powierzchnię jednolicie wyrównaną. W zależności od stopnia wygładzenia 

powierzchni rozróżniamy faktury: − zdziernoszlifowana – posiada szorstką, porysowaną  powierzchnię o 

głębokości rys do  1,5 mm, uzyskiwana, w wyniku szlifowania powierzchni kamienia materiałem 

ściernym w postaci piasku stalowego lub korundu (szmergiel – tlenek glinu), − wstępnie szlifowana - 

 posiada mniej szorstką, porysowaną powierzchnię o głębokości rys  0,3 – 0,5 mm, uzyskiwana w 

wyniku szlifowania powierzchni kamienia segmentami szlifierskimi (ścierakami, osełkami) lub sypkim 

materiałem ściernym w postaci piasku kwarcowego, − pełno szlifowana - posiada gładką powierzchnię o 

głębokości niewidocznych gołym okiem rys o głębokości od 0,1 – 0,3 mm; uzyskiwana w wyniku 

szlifowania segmentami lub sypkim materiałem ściernym o odpowiednim, drobnym uziarnieniu.  

Za pomocą szlifowania uzyskuje się powierzchnie matowe. 

•Wytrzymałość na zginanie:  

Wytrzymałość na zginanie należy oznaczyć metodą badania wg EN 12372 lub EN 13161 – wartość 

średnia. 

• Przyczepność  

Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i wykończenia dolnej powierzchni. 

• Reakcja na ogień  

Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1. 

• Nasiąkliwość  

Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925. 

• Mrozoodporność  

Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 12371. 

• Ścieralność  

Odporność na ścieranie należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157. 

• Odporność na poślizg  

Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i schodowych należy oznaczyć dla obszarów z ruchem 

pieszym zgodnie z EN 14231(3).  
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Materiały uzupełniające: 

Kleje-elastyczna zaprawa klejąca klasy C2 odporne na temp. do 50 st. C-wg PN-EN 12004, 

Zaprawy do spoinowania klasy CG 2 W A lub CG 2 W– wg  PN-EN 13888, 

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę i składowanie  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

Wszystkie wyroby do robót kamieniarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 3; 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót  powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- do przygotowania podłoża- młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, przyrządy do badania 

wytrzymałości i wilgotności podłoża. 

-sprzęt do przygotowania i nakładania masy klejowej zaprawy cementowej– pojemniki i mieszadła 

mechaniczne niskoobrotowe, kielnie, zębate pace stalowe, 

-sprzęt do układania płyt- młotki gumowe lub drewniane, ręczne narzędzia do przenoszenia/przewożenia 

płyt, łaty pomiarowe –do kontroli jakości wykonywanych okładzin kamiennych. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4 

Materiały kamienne należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami 

transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety transport technologiczny pionowy za pomocą 

żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE, 

zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań norm EN. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Odtworzenie (wykonanie) okładzin kamiennych  

5.1. 1.Przygotowanie materiałów  

Materiały kamienne przeznaczone na posadzki muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe, w tym 

wytrzymałość na ścieranie. Podstawową zasadą komponowania posadzek jest dobieranie materiałów 

kamiennych o podobnej twardości. Płyty posadzkowe podlegają także działaniu obciążeń udarowych i 

grubość płyt musi to uwzględniać. Ponieważ okładzina kamienna jednocześnie spełnia wymagania 

dekoracyjne, elementy okładziny powinny być dobrane pod względem barwy, odcieni i naturalnych 

rysunków (użylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie próbnego ułożenia na sucho. 

Posadzka powinna być wykonana z jednolitych płyt marmurowych układanych na kleju. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia próbek do zatwierdzenia przez architekta i inspektora nadzoru. Fugi 

przepuszczają parę wodną i umożliwiają wymianę gazową. Sposób spoinowania kamieni i ich 

wypełnienie należy uzgodnić z przedstawicielem dostawcy mas spoinujących, kamieniarzem, 

architektem i inspektorem nadzoru  na przedstawionych przez Wykonawcę szczegółowych wzorach 

ułożenia. 
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Podłoże wykonywane jest dokładnie, jastrychy cementowe w idealnym poziomie nie wymagają 

dodatkowego wyrównania. Należy stosować preparaty gruntujące jastrychy– by zredukować ich 

chłonność. Wilgotność masowa podłoży cementowych (niezależnie od tego czy jest to jastrych 

szybkowiążący, beton, zaprawa PCC) w momencie układania płyt (płytek) nie może przekraczać 2%.  

W przypadku ciągłego użytkowania posadzki (w budynkach użyteczności publicznej) używa się zapraw 

szybkowiążących o wysokiej przyczepności. Płyty kamienne są kalibrowane, nie powinno być 

problemów z ich geometrią. Do spoinowania używa się hydrofobowych, gładkich, elastycznych fug, 

przystosowanych nawet do najbardziej wrażliwych okładzin z krystalicznego marmuru. Spoinowania 

można wykonać wprowadzając plastyczne fugi pod ciśnieniem. Dla posadzek ogrzewanych poleca się 

zaprawy specjalne.  
 

5.1.2. Odtworzenie posadzek  w kawiarence klasztornej  

Do układania posadzek można przystąpić po wykonaniu i zakończeniu sezonowania podłoża. 

Podłoże powinno mieć wytrzymałość nie mniejszą niż 20 Mpa, płyta podłoża musi być odpowiednio 

zdylatowana. Powyższe parametry podlegają odbiorowi z wpisem do dziennika budowy. 

Przy układaniu płyt kamiennych należy zastosować środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia 

nadmiernym wahaniom temperatury, przeciągom, przewiewom i zawilgoceniu płyt. 

W lecie prace nie powinny być wykonywane w temperaturze podłoża wyższej niż 25 
o
C. Unikać należy 

bezpośredniego nasłonecznienia wykonywanej i gotowej posadzki. W razie konieczności zastosować 

zacienienie. 

Do montażu należy używać jedynie elementów i materiałów pełnowartościowych. 

Powierzchnię podłoża należy zagruntować preparatem odcinającym dopływ wilgoci. 

Typ i rodzaj kleju i mas spoinujących należy dostosować do rodzaju kamienia z uwzględnieniem 

wymogów posadzki  z ogrzewaniem podłogowym. Klej stosowany do układania płytek musi być trwale 

elastyczny i odporny na temperaturę do 50°C, aby skutecznie przejmował naprężenia ścinające między 

podłożem, a posadzką. 

Wykonawca musi zapewnić i potwierdzić odpowiedni dobór chemicznych i fizycznych parametrów 

zapraw klejowych do montażu płyt marmurowych o wym. 30x30 cm na podłoże z ogrzewaniem 

podłogowym. 

Dla uniknięcia niezgodności materiałowych mogących skutkować zawilgoceniem, odspoinowaniem lub 

przebarwieniem płyt – należy wykonać próby z użyciem przewidzianych materiałów do realizacji robót. 

Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w pełnym zakresie tj. oprócz ułożenia posadzki, 

wykonanie dylatacji, wykonanie połączeń z istniejącymi płytami lastryko, osadzenie wpustów 

podłogowych i rewizji. 

Dylatacje 
W budynkach z dylatacjami sposób ich rozwiązania podaje dokumentacja techniczna. Zasadą jest 

zalecenie, by dylatacje w okładzinie kamiennej pokrywały się z dylatacjami budowli. Odstępy pomiędzy 

dylatacjami nie powinny być większe niż 20 m.  

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić: w okładzinach poziomych 0-10 mm, w okładzinach 

pionowych 10-20 mm. 

Kamień jest chyba najlepszym rozwiązaniem przy ogrzewaniu podłogowym, gdyż akumuluje ciepło i 

długo jeszcze po wyłączeniu zasilania oddaje je otoczeniu. Konstruując taką podłogę, należy uwzględnić 

jednak fugi dylatacyjne, gdyż współczynnik rozszerzalności cieplnej dla granitów i marmurów wynosi 

od 0,003 mm do 0,012 mm na 1 m i 1°C. 

 Przed odbiorem końcowym wszystkie okładziny kamienne  muszą być dokładnie wyczyszczone i umyte 

z resztek zapraw, klejów i fug. Należy też dokonać ich szczegółowego przeglądu i usunąć ewentualne 

uszkodzenia poprzez wykonanie odpowiednich zaprawek z barwionych klejów szpachlowych. 

Zgodnie z zaleceniami projektowymi należy przewidzieć impregnację nowo ułożonej posadzki 

kamiennej. 
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5.1.3. Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek kamiennych:  

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

-posadzka powinna być związana z podkładem podłogowym i powinna przylegać do podkładu całą 

powierzchnią, 

-szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem, 

-szczeliny izolacyjne oddzielające całą podłogę od pionowych elementów budynku (ścian, filarów itp.) 

lub dzielące fragmenty posadzki różniące się między sobą obciążeniami użytkowymi, wymiarami i 

rodzajem, 

-należy uwzględnić wszystkie wszelkie przemieszczenia podkładu i płyt kamiennych, stałe i czasowe, 

które mogłyby spowodować uszkodzenia lub odkształcenie posadzki lub okładziny kamiennej, 

- należy uzyskać jednolitą powierzchnię, zarówno co do faktury, stopnia połysku i koloru. 

-wyraźne przebarwienia kolorystyczne i wykwity są niedopuszczalne, 

-niedopuszczalne są   uskoki pomiędzy płytami zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej, 

-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności), 

tj. przy lekkim opukiwaniu płyty nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- powierzchnia posadzki powinna być równa i płaska lub powinna wykazywać spadek podany w 

projekcie; posadzka wykonana z płyt o fakturze półpolerowanej, szlifowanej lub piłowanej nie powinna 

przy sprawdzeniu krzyżowym 3metrową łatą wykazywać - na długości tej łaty - odchylenia od 

płaszczyzny większego niż 2 mm, a posadzka z płyt groszkowanych odchylenia większego niż 3 mm, 

 -w posadzkach wykonanych z kwadratowych lub prostokątnych płyt spoiny powinny tworzyć układ 

wzajemnie równoległych i prostopadłych linii prostych, a odchylenia linii spoin od linii prostych nie 

powinny przekraczać 2 mm na długości do 5 m i 3 mm na długości ponad 5 m. 

5.1.4. Renowacja, uzupełnienie portali  kamiennych  

W pierwszym etapie robót należy usunąć warstwy farby i szpachli oraz odsłonić spod tynku, a z progów 

kamiennych należy usunąć drewniane nadbitki. 

Portale wymagają przeprowadzenia prac konserwatorskich w pełnym zakresie. Niezbędne będzie 

wykucie kitów i uzupełnień cementowych, wzmocnienie strukturalne kamienia, uzupełnienie ubytków, 

scalenie kolorystyczne  i hydrofobizacja. W przypadku dużych ubytków proponuje się uzupełnienie 

wykonywane metodą taszlowania wstawkami z odpowiednio dobranego piaskowca. 

Czyszczenie kamienia 
Obecnie do czyszczenia kamieni stosuje się np. bardzo precyzyjne urządzenia strumieniowo-ścierne,  

pozwalające regulować zarówno ciśnienie, jak też ostrość i twardość ścierniwa. Prawidłowo 

przeprowadzone czyszczenie zależy też od rodzaju użytego ścierniwa i przyłożonej siły, jak również od 

kąta padania strumienia ścierającego. Należy pamiętać, że kamień pod twardymi, szkodliwymi 

„patynami” jest słabszy, niż samo nawarstwienie, dlatego dobierane ścierniwa są mniej twarde, niż sam 

kamień. Stosuje się obecnie szeroką gamę ścierniw, takich jak: pył korundowy, piasek kwarcowy, 

mączka marmurowa i dolomitowa, mielone łuski ryżowe i orzechowe itp., bezwzględnie konieczna jest 

stała kontrola oczyszczanej powierzchni, aby nie zniszczyć naturalnej faktury lub wypukłych opracowań 

brył kamiennych.  

Odsalanie kamieni 
Ważnym zabiegiem o znaczeniu profilaktycznym jest odsalanie kamieni. Odsalanie małych obiektów 

zabytkowych nie stanowi w zasadzie większego problemu. Mało efektywne są natomiast metody 

stosowane in situ, a więc na obiektach osadzonych w architekturze, bądź na całych większych 

fragmentach architektonicznych, do których nie ma swobodnego dostępu lub gdy zabieg odsalania 

możemy prowadzić tylko na jednej lub dwu powierzchniach (np. portale, obramienia okienne, pilastry 

itp.). Jedną z metod odsalania jest stosowanie kompresów odsalających. 

Wzmacnianie kamieni 
Do wzmocnienia struktury kamieni porowatych najodpowiedniejsze są impregnaty o dużych 

właściwościach penetracyjnych w głąb kamienia oraz nie tworzące warstw uszczelniających 

powierzchnię. Zabieg impregnacji powinien być odpowiednio przygotowany, a kamień pozbawiony 
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szkodliwych nawarstwień, zasoleń i względnie suchy. Jak każda czynność konserwatorska, impregnacja 

wymaga starannego i precyzyjnego wykonania, gdyż od niej zależy dalsze przetrwanie zabytku. 

Obecnie stosowane są preparaty wysoko stężonymi roztworami częściowo skondensowanych związków 

krzemoorganicznych, posiadających niewielką lepkość. Nie migrują w porach kamienia podczas jego 

schnięcia i utwardzają się pod wpływem minimalnej ilości wody zawartej w kamieniu i powietrzu. 

Przy wzmacnianiu kamieni ważna jest metoda ich nasycania. Najpopularniejszym i najskuteczniejszym 

sposobem jest metoda ciągłego przepływu impregnatu przez warstwę nośną (ligninę).  

Uzupełnianie ubytków 
Brakujące fragmenty w zabytkach kamiennych uzupełnia się dwiema metodami: taszlowania (fleki, 

wstawki) lub kitowania (plombowania). 

Taszlowanie polega na wycięciu odpowiedniego geometrycznego gniazda w kamieniu i w to miejsce na 

odpowiednim kleju wstawia się fragment kamienia danego rodzaju, właściwie opracowanego i 

podrzeźbionego. Kity lub masy sztucznego kamienia uzyskuje się z kruszywa otrzymanego przez 

zmielenie kamienia o podobnej strukturze, frakcji i zabarwieniu, spojonego odpowiednim lepiszczem 

(klejem-spoiwem). Rodzaj lepiszcza do kitowania należy dobrać w zależności od rodzaju kamienia, jego 

wytrzymałości mechanicznej oraz warunków, w których zabytek się znajduje. Dobierając spoiwo do 

kitów, trzeba mieć na uwadze łatwość ich usunięcia, gdy zajdzie taka konieczność (tzw. odwracalność 

zabiegu, nawet sposobami mechanicznymi). 

Metoda kitowania sztucznym kamieniem w znacznym stopniu wyparła dotychczasowe wstawianie taszli 

kamiennych. W metodzie tej wymaga się wykucia odpowiedniego „gniazda” w celu zamontowania 

wstawki powiększającej rozmiary zniszczenia autentycznej substancji zabytkowej. Jednak większe 

fragmenty i rekonstrukcje powinny być w dalszym ciągu uzupełnione wstawkami kamiennymi. 

Do kitowania ubytków stosuje się spoiwa w dość szerokim zakresie. Do najczęściej używanych należy 

cement portlandzki. Odpowiednie składniki i ich właściwe proporcje gwarantują, że zaprawy z 

domieszką cementu są pełnowartościowym materiałem do wypełniania szczelin, dziur i rekonstrukcji 

ubytków. Również coraz częściej powraca się do stosowania „tradycyjnych” kitów, opartych na dobrym 

gaszonym wapnie. Obecnie na dużą skalę stosuje się do kitowania kamieni fabryczne masy sztucznego 

kamienia, które po odpowiedniej obróbce technicznej posiadają znaczne podobieństwo strukturalne i 

kolorystyczne do kamieni oryginalnych. Należy jednak pamiętać, że powyższe masy fabryczne jako 

zaprawy naprawcze przeznaczone są głównie do prac remontowych i tylko po uzgodnieniu z 

Konserwatorem można dokonać ostatecznego wyboru uzupełniania ubytków. 

Hydrofobizacja kamienia 
 Jednym z podstawowych zabiegów mających na celu zabezpieczenie kamieni przed skażoną 

atmosferycznie wodą jest hydrofobizacja. Polega ona na nadaniu powierzchni kamieni właściwości 

odpychania wody, czyli cech „niezwilżalności”. Dotyczy to zarówno obiektów ze skał nieporowatych 

(np. marmur, granit, bazalt), jak i porowatych (np. wapienie lekkie, piaskowce). 

W pierwszym przypadku zabezpiecza się kamień przed powstaniem zniszczeń powierzchniowych, w 

drugim – także głębszych, zachodzących wskutek kapilarnego przenikania wody. Obecnie z dobrym 

rezultatem stosuje się metylopolisiloksylany, tworzące powłoki o wysokich właściwościach 

hydrofobowych. Związki te odznaczają się również dużą odpornością chemiczną, toteż kamień zadany 

takimi preparatami nie ulega szybkiemu zabrudzeniu. 

Trwałość silikonów jest jednak stosunkowo mała. Ocenia się ją na około 10 lat, tak więc zabieg 

hydrofobizacji należałoby powtarzać po okresie upływu jego trwałości. Należy również pamiętać, że 

jedynym skutecznym zabiegiem jest hydrofobizacja strukturalna. Powierzchniowe powlekanie 

preparatem jest zabiegiem niewłaściwym i może doprowadzić do większego zawilgocenia i wywołania 

procesów destrukcyjnych w kamieniu. 

Zabiegowi hydrofobizacji poddaje się przede wszystkim obiekty znajdujące się na zewnątrz, narażone na 

bezpośrednie działanie wody. Zabieg ten zostanie wykonany wyłącznie w uzgodnieniu z nadzorem 

konserwatorskim. 

 Odtworzenie portalu drzwi kominkowych- na wzór istniejących na obiekcie.  
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5.1.5. Renowacja, uzupełnienie posadzek lastryko i z płyt piaskowca 

 Stare uzupełnienia niezachowujące struktury i charakteru oryginalnych odkuć, gruz wybrać i wywieźć. 

Powstałe ubytki uzupełnić .  Do uzupełniania stosować tą samą ziarnistość kamienia i kolor jak w 

oryginale.  

Przed przystąpieniem do prac należy rozpoznać grubość warstwy wykończeniowej istniejącej oraz 

sprawdzić wymiary w naturze.  

W przypadku wymiany fragmentów uszkodzonych posadzki,  ułożenie nowej posadzki należy 

przeprowadzić wiernie odtwarzając istniejące podziały i kolorystykę.  

 Przed przystąpieniem do remontu należy dokładnie obejrzeć posadzkę, wybrać uszkodzone elementy, 

rozebranie całej posadzki projektuje się wykonać w przyziemiu w pom. 01/1, 01/2, 01/3, 01/7. Podczas 

prowadzenia odkucia, rozbiórki  zabytkowych powierzchni należy zachować szczególną ostrożność,  aby 

nie uszkodzić odkuwanych płytek, zostaną one ułożone ponownie po wykonaniu podkładów i podłoży.  

 Szczeliny, większe pęknięcia oraz fugi uzupełnić. Odspojone płytki ponownie przytwierdzić do podłoża  

Płytki zabezpieczyć odpowiednimi środkami chemicznymi – impregnatami. Dopuszcza się zastosowanie 

innych środków lub technologii uszczelniających i wzmacniających wierzchnią strukturę płytek.  

Nowe płytki powinny zachować ten sam kolor, wymiar i materiał co oryginalne.  

Szlifowanie i polerowanie całej posadzki: 

Do szlifowanie powierzchni użyć szlifierek planetarnych o dużej powierzchni roboczej co  pozwali 

uzyskać równą powierzchnie.  

 Proces szlifowania kamienia przebiega mechanicznie, bez użycia środków chemicznych z 

wykorzystaniem odpowiednich dysków diamentowych. Posadzkę szlifuje się do uzyskania równego 

poziomu. Następnie powtarzana jest czynność szlifowania z wykorzystaniem dysków o coraz wyższych 

gradacjach. Etap ten pozwoli wyeliminować głębsze rysy spowodowane przez dyski o niższych 

gradacjach. Trzeci etap to już praca z wykorzystane dysków resibondowych. Etap ten zapewnia 

ostateczną eliminację płytkich rys i pozwala na uzyskanie zakładanego połysku. Wyszlifowana posadzka 

jest idealnie równa, zlikwidowane są różnice poziomów pomiędzy płytami, można uzyskać bardzo 

wysoki połysk przypominający lustro wodne. Zakończeniem pracy jest wypolerowanie 

kamienia/lastryko z użyciem proszku polerskiego. Niedopuszczalne jest polerowanie lub szlifowanie 

niszczące płytki. 

Ostatecznym etapem będzie impregnacja posadzki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie 

badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 

 

6.2. Kontrola i badania posadzek kamiennych 

 

Kontrola i badania posadzek kamiennych 

 Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek kamiennych powinien obejmować: 

 sprawdzenie równości powierzchni oraz prawidłowości spoziomowania i spadków posadzki, 

które należy przeprowadzić za pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do siebie 

kierunkach łaty kontrolnej o długości 3 m w dowolnych miejscach powierzchni; należy 

zmierzyć prześwit między łatą i powierzchnią posadzki z dokładnością do 0,5 mm; po 

przyłożeniu do łaty poziomicy należy sprawdzić prawidłowość spoziomowania oraz zmierzyć 

spadki posadzki,  

 sprawdzenie grubości i sposobu wypełnienia spoin za pomocą oględzin zewnętrznych; w 

przypadkach wątpliwych należy zmierzyć wymiary spoin z dokładnością do 0,5 mm,  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                

RENOWACJA, UZUPEŁNIENIE I ODTWORZENIE ELEMENTÓW KAMIENNYCH 

 

 102 

 sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w posadzkach z płyt regularnych 

przez naciągnięcie wzdłuż dowolnie wybranych spoin na całą ich długość cienkiego drutu i 

dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm; kierunek prostopadły należy sprawdzać 

przez przyłożenie do sznura lub drutu kątownika murarskiego, 

 sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez opukiwanie powierzchni posadzek młotkiem 

drewnianym; elementy nie związane z podkładem wydają głuchy dźwięk,  

 sprawdzenie szczelin dylatacyjnych metodą wizualną, lub - w przypadku wątpliwości - 

sprawdzając wymiary i układ szczelin, Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z 

wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 5.1.3 niniejszego opracowania i opisane w 

dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. Jeżeli choć jedna z 

kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie 

można uznać za wykonane prawidłowo. 

 

 7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Obmiaru dokonuje się na podstawie wykazu elementów kamiennych (stanowiącego załącznik 

dokumentacji projektowej) według ustalonych powierzchni płyt i wymiarów poszczególnych elementów 

lub z natury. Obmiar posadzek przeprowadza się w metrach kwadratowych w świetle surowych ścian, 

doliczając powierzchnię wszelkich wnęk i przejść.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 

Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i ustaleniami z  Inspektorem nadzoru.  

8.1.  Odbiór podkładu 

Odbiór podkładu należy przeprowadzić bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, 

w przypadku wykonywania prac okładzinowych w dłuższym odstępie czasu, podkład powinien być 

oczyszczony (odkurzony).  

8.2 Odbiór okładzin z płyt kamiennych 

Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:  

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową  

- sprawdzenie materiałów  

- sprawdzenie warunków prowadzenia robót  

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 

Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów  

- protokoły odbiorów częściowych  

- zapisy w dzienniku budowy  

- dokumenty odniesienia - aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub 

deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo.  

Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy, który zawiera szczegółowy obmiar robót i zużytych 

materiałów oraz łączną cenę materiałów i usługi. W przypadku wystąpienia poprawek, w protokole 

należy odnotować ten fakt z określeniem terminu ich wykonania. 

Uwaga: 

Aprobata Techniczna  nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakoś materiałów 

składowych wyrobów oraz gotowych wyrobów, a także nie zwalnia wykonawców robót budowlanych od 

odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tych wyrobów. 

Odbiór okładzin z płyt kamiennych 
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Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową, a także ustaleniami dodatkowymi z Zamawiającym. 

Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 

wymienionych w pkt. 6  z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Okładziny powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować: 

-wygląd posadzki przez ocenę wzrokową, 

-prawidłowość ukształtowania powierzchni (równość, spadki, brak przebarwień, zawilgoceń, itp.) 

-przyczepność do podłoża, 

-prawidłowość wykonania dylatacji, 

-szerokość i prostoliniowość spoin 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

-ocenę wyników badań, 

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

wykonanie robót , które zostały określone w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 

Płaci się za roboty wykonane –w zakresie określonym pkt. 1.2 zgodnie z wymogami podanymi w 

punkcie 5.0. i odebrane zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6 i 8 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie z 

obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robot.  

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-EN 12058:2005 
Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty posadzkowe i schodowe - 

Wymagania 

PN-EN 1469:2005 
Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty okładzinowe – Wymagania 

 

PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

PN-EN 12002:2010 
Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych 

klejów i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2010 
Zaprawy do spoinowania płytek - Wymagania, ocena zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie. 

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót kamieniarskich, wyd. ITB  

 
 
 

 

W sprzedaży wszystkie wydawnictwa SEKOCENBUD o cenach i kosztach w budownictwie w 3 kw. 2016  
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1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie renowacji drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 

schodów, balustrad, pochwytów oraz zabudowy drewnianej, które zostaną wykonane  w 

ramach zadania: „KONSERWACJA I REWITALIZACJ POCYSTERSKIEGO KLASZTORU 

W TRZEBNICY – POMNIKA HISTORII, CELEM POSZERZENIA OFERTY 

TUTYSTYCZNO– KULTURALNEJ –ETAP I” 

CZĘŚĆ A – POZIOM PARTERU I STREFA WEJŚCIA W PRZYZIEMIU  

CZĘŚĆ B  - WIEŻA PÓŁNOCNA - OD POZIOMU TRZECIEJ KONDYGNACJI 

NADZIEMNEJ 

Obiekt: pocysterski  klasztor  w Trzebnicy  

Adres inwestycji: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. W. Bochenka 30,  

dz. nr 6, 5;  AM-12,  obręb: Trzebnica 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Renowacja  drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 

 Renowacja zabudowy drewnianej, 

 Renowacja schodów drewnianych, balustrad i pochwytów. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w polskich 

normach a w szczególności  wg PN-B-91000:1996 –Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Terminologia, a także zdefiniowanymi poniżej: 

Zgodnie z normą EN 12519:2004, kompletny zainstalowany zestaw drzwiowy obejmuje 

ościeżnicę drzwiową i skrzydło (skrzydła) drzwiowe wraz z kompletnymi okuciami - 

dostarczonymi z odrębnych źródeł. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -

00  „Wymagania ogólne” pkt. 2 

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne - stan istniejący:  

  występują liczne wyszczerbienia, pęknięcia i ubytki drewna, 

 drzwi w różnej kolorystyce,  

 zniszczona powierzchnia malarska wielokrotnie nanoszona, Największe zniszczenia  

 powłok stwierdzono w partii przyziemia. W miejscach ubytków powłok 

zabezpieczających występuje wietrzenie i biokorozja drewna, 

 szklenie – kompletne, w stanie dobrym, 

 ościeżnice  miejscowo popękane, skrzydła nie domykają się prawidłowo w ościeżnicy.  

  drzwi opuszczone na zawiasach, 

 okucia różnego rodzaju, 

 uszkodzone lub niefunkcjonujące wpuszczane zamki na klucz, 

 zamontowane dodatkowe zamki nakładane, 

 zawiasy malowane, 
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Założenia renowacji:  

Uwaga: renowację wszystkich drzwi należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją oraz  

w oparciu o uzgodnienia zakresu prac i sposobu wykończenia elementów drzwi z Komisją 

Konserwatorską. 

-projektuje się renowację skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami.   

Na czas przeprowadzanej renowacji należy odpowiednio zabezpieczyć otwory drzwiowe 

tj. zamontować tymczasowe zamknięcia  pomieszczeń.  

Obecnie na drzwiach zawieszone są tabliczki z informacją o pomieszczeniu. Należy je 

zdemontować, poddać renowacji i  ponownie zamontować. 

Drzwi przeznaczone do renowacji podlegają również przeróbkom sposobu otwierania (na 

zewnątrz czy też do wewnątrz pomieszczenia). Łącznie do renowacji przewidziano 19 

sztuk drzwi wewnętrznych na parterze (jedno- i dwuskrzydłowe),  troje drzwi 

wewnętrznych jednoskrzydłowych w pom. wieży oraz dwoje drzwi dwuskrzydłowych, 

ciężkich, zewnętrznych w przyziemiu i pięć sztuk drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych, 

ciężkich na parterze. Całej stolarce drzwiowej powinno nadać się jednolitą formę 

wykończenia z elementami okuć poddanymi renowacji/uzupełnieniom. W trakcie 

prowadzenia prac należy prowadzić pełną dokumentację konserwatorską- opisową i 

fotograficzną. Przebieg prac renowacyjnych na wszystkich etapach, powinien zostać 

zakończony sporządzeniem dokumentacji powykonawczej. 

 

Projektuje się:  

 wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem do prac, 

• demontaż istniejących skrzydeł stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 

  staranna selekcja i demontaż ościeżnic drzwiowych ( przewiduje się pozostawienie 

części ościeżnic z ich renowacją wykonywaną w miejscu wbudowania),  

 • transport do pracowni stolarskiej celem dokonania renowacji, 

 zamknięcie tymczasowe otworów drzwiowych po demontażu skrzydeł drzwi 

wejściowych do pomieszczeń, 

 zapoznanie się z materiałami z „Aktualizacji badań konserwatorskich” dokumentującą  

rodzaj i ilość nawarstwień malarskich, 

 usunięcie wszystkich wtórnych elementów metalowych i niemetalowych, jak gwoździe, 

szyldy, zamki nakładane, mocowania instalacji, tabliczki itp., 

 przygotowanie stolarki do renowacji- rozmontowanie okuć drzwiowych, 

 przygotowanie ościeżnic- oczyszczenie, rozmontowanie okuć, 

 oczyszczenie wszystkich elementów metodą mechaniczną z zastosowaniem preparatów 

chemicznych do usuwania powłok malarskich (wyboru najbardziej optymalnych 

preparatów przeprowadzić metodą prób) : 

a. metody mechaniczne pod strumieniem gorącego powietrza, (zabrania się opalania 

drewna żywym ogniem) 

 b. oczyszczanie pastą zmydlającą do usuwania starych powłok malarskich,  

 c. szlifowanie papierem ściernym drobnej granulacji. 

 dezynfekcja drewna preparatem biobójczym opartym na związkach boru, 

 impregnacja wzmacniająca drewna preparatem żywicznym o niskiej lepkości,  

  wzmocnienie konstrukcji oraz uzupełnienie elementów konstrukcyjnych, podklejenie 

pęknięć drewna oraz osłabionych połączeń stolarskich, 

 uzupełnienie drobnych ubytków kitami do drewna, 
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 uzupełnianie ubytków w drewnie (większe ubytki - fleki drewniane, dwuskładnikowa 

mieszanka epoksydowa do uzupełnień w drewnie, mniejsze ubytki – akrylowa 

szpachlówka do drewna); 

 wymiana zniszczonych fragmentów: listew, okapników drzwiowych itp., 

 gruntowanie drewna preparatem o własnościach biologicznie czynnych o przedłużonym 

działaniu, 

  bejcowanie stolarki w wybranym kolorze (dobór intensywności i odcienia do 

uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim) , 

 naniesienie warstw zabezpieczających – malowanie dwukrotne lakierem do drewna 

przeznaczonym do elementów w ekspozycji zewnętrznej i wewnętrznej, 

  naświetla – renowacja ram i podziałów szprosowych, naprawa kitów szklarskich 

(odpowiednio do stanu zachowania);  

 okucia i mechanizmy należy poddać renowacji, polegającej na przywróceniu sprawności 

mechanizmom, usunięciu wtórnych powłok zabezpieczających, oczyszczeniu 

powierzchni z zabrudzeń i odtłuszczeniu oraz naniesieniu nowych powłok 

zabezpieczających i dekoracyjnych: elementy kute: należy zabezpieczyć powłoką do 

metalu w kolorze grafitowym (do zatwierdzenia przez nadzór konserwatorski). Okucia 

po renowacji należy ponownie zamontować na drzwiach.   

 renowacja elementów metalowych (klamki i zawiasy, baskwile, inne elementy 

dekoracyjne): oczyszczenie powierzchni metalu z warstw malarskich oraz produktów 

korozji metalu- metodami mechanicznymi (metody termiczne, chemiczne z 

zastosowaniem past zmydlających, ostrożne piaskowanie elementów kutych).  

Uzupełnianie ubytków – metody kowalskie i naniesienie inhibitora korozji. Naniesienie 

powłok zabezpieczających w kolorze grafitowym. 

 montaż  wyremontowanych/wymienionych okuć, 

 uzupełnienie brakujących okuć na wzór istniejących zachowanych w budynku, 

 renowacja ościeżnic drzwiowych z opaskami, 

 zamontowanie skrzydeł drzwiowych z ich pasowaniem i regulacją (dopasowanie 

skrzydeł może powodować zwiększenie wysokości skrzydła lub jego szerokości w 

zakresie 2-6 cm), 

 woskowanie drzwi 

 naprawa muru ceglanego w miejscu wykonanego demontażu ościeżnic drzwiowych:  

1. Naprawa cegły – ostrożne oczyszczenie powierzchni cegły bez naruszania spieku 

ceglanego (metody fizykomechaniczne – mycie, szczotkowanie), uzupełnienie 

ubytków zaprawą z linii konserwatorskich barwioną w masie przeznaczoną do 

uzupełniania ubytków w cegle, w kolorze uzupełnianej cegły;  

2. Naprawa/uzupełnienie spoin w murze: usunięcie zniszczonych fragmentów spoin w 

murze w okolicach ościeży drzwiowych, uzupełnienie spoiny zaprawą do spoinowania 

murów ceglanych z linii konserwatorskich o kolorze, strukturze i ziarnistości zbliżonej 

do występującej spoiny 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej ( z dokumentacją opisową, fotograficzną i 

rysunkową). 

 

Demontaż, zabezpieczenie i renowacja drewnianych zabudowy: 

 przygotowanie zabudowy drewnianej do renowacji- oczyszczenie, rozmontowanie okuć, 
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 oczyszczenie wszystkich elementów metodą mechaniczną z zastosowaniem preparatów 

chemicznych do usuwania powłok malarskich (wyboru najbardziej optymalnych 

preparatów przeprowadzić metodą prób w uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim), 

 impregnacja wzmacniająca drewna preparatem żywicznym o niskiej lepkości,  

  wzmocnienie konstrukcji oraz uzupełnienie elementów konstrukcyjnych, podklejenie 

pęknięć drewna oraz osłabionych połączeń stolarskich, 

 uzupełnienie drobnych ubytków kitami do drewna, 

 uzupełnianie ubytków w drewnie (większe ubytki - fleki drewniane, dwuskładnikowa 

mieszanka epoksydowa do uzupełnień w drewnie, mniejsze ubytki – akrylowa 

szpachlówka do drewna); 

 wymiana zniszczonych lub uzupełnienie: listew, ubytków rzeźby, elementów toczonych 

 prostowanie spaczonych elementów, 

 wykonywanie połączeń złamanych zabytkowych elementów: np. kątowe narożnikowe 

płaskie uciosowe na czop i widlicę, czopowe pókryte, czopowe osadzone itp. 

 usuwanie wadliwej rekonstrukcji, 

 uzupełnienia i wzmocnienia - usunięcie spudrowanego drewna z wnętrza elementu i 

wprowadzenie w to miejsce nowego (wstawianie dusz), 

 czyszczenie ze starego kleju złącz stolarskich po rozmontowaniu zabudowy, 

 konserwacja i uzupełnienie oklein i forniru, 

 szpachlowanie, szlifowanie, montaż okuć, 

  zdobienie powierzchni zabudowy, zgodnie ze wskazaniami Komisji konserwatorskiej, 

jednym z następujących sposobów: 

-gruntowanie, malowanie farbami olejnymi lub ftalowymi półmat, 

-szlifowanie drobnym papierem ściernym, odplamianie, scalanie kolorystyczne bejcami 

alkoholowymi, malowanie lakierem -półmat  

-szlifowanie drobnym papierem ściernym, odplamianie, scalanie kolorystyczne bejcami 

alkoholowymi, przesycenie powierzchni woskiem stolarskim 

- nakładanie politury w kolorze dostosowanym do planowanego efektu kolorystycznego, 

 -wykonanie np. mazerunku - nałożenie barwnej warstwy za pomocą pędzli, grzebieni 

gumowych itp., utrwalenie mazerunku, pokrycie lakierem bezbarwnym 

Montaż oryginalnych szyldów, zamków, klamek. Współczesne należy wymienić na 

wzorowane na oryginalnych. Scalenie i  montaż zabudowy drewnianej. 

Remont  schodów drewnianych, pochwytów i balustrad: 

- uzupełnienie krawędzi stopnic wykonywane z fleków z drewna twardego (noski 

stopni);  

- montaż  listew prostych i profilowanych, naprawa cokołów; 

- uzupełnienie brakujących fragmentów balustrad oraz uzupełnienie głowicy słupka 

balustrady, 

- dwukrotna impregnacja elementów drewnianych   preparatem solnym; 

- szlifowanie drewnianych elementów z przygotowaniem pod lakierowanie balustrad  i 

belek policzkowych, 

- lakierowanie elementów drewnianych schodów, 

- wymiana pochwytów (klatka K-3, K-1)  na dwustronne wykonane na wzór istn. w 

klatce K4 (pochwyty ostatecznie wykończone z wykonaniem warstw lakierniczych) 
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Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót 

budowlanych.  

Wszelkie nie zawarte  i nie opisane w niniejszym opracowaniu  sprawy należy 

rozwiązywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a w przypadku wątpliwości zwrócić się do 

projektanta celem wyjaśnienia. Wszystkie roboty zostaną wykonane w uzgodnieniu i pod 

nadzorem konserwatorskim.  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 3; 

 

Przy renowacji należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia i elektronarzędzia do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

b) wykonania wszelkiego typu połączeń stolarskich, 

c) wiercenia otworów, 

d) transportu technologicznego i zewnętrznego wyrobów, 

e) rusztowań umożliwiających wykonywanie montażu na odpowiedniej wysokości. 

  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4 

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 

opadami atmosferycznymi oraz zniszczeniem. 

Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-

05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.  

Środki transportu powinny również zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych 

powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki 

zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich 

przemieszczaniem.  

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 

uszkodzeniem powłok malarskich. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00„Wymagania ogólne”  pkt. 5 

5.2. Renowacja stolarki budowlanej –wykonanie zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.  

Wykonawca wraz z  Inspektorem nadzoru i komisją konserwatorską  dokona oceny 

stolarki przewidzianej do renowacji, wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna stanu 

pierwotnego ww. elementów, zostanie wykonany opis przewidzianych do wykonania i 

dokonanych  czynności remontowych i dokumentacja fotograficzna po wykonanej 

renowacji..  

Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna 

twardego, na przykład dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 

Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.  Balustrady, listwy itp.  

powinny zostać dostarczone na budowę w postaci sformatowanej na długość i szerokość, 

krawędzie i rogi, frezowane wg  zamówienia, szlifowane, przygotowane do lakierowania. 

Elementy klejone dobrane indywidualnie pod względem koloru i usłojenia. Przebieg 
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usłojenia promieniowy lub styczny. We wszystkich w/w wyrobach niedopuszczalne: 

rdzeń, biel i chodniki owadzie. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją 

biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000 (lub równoważna), 

wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania 

aprobat technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów 

drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 

technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed 

działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 

technicznych. 

Do prac renowacyjnych należy stosować materiały budowlane posiadające atesty i 

certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie. Wszystkie materiały winny  

odpowiadać i spełniać wymagania norm odnośnie zapewnienia warunków higieniczno-

sanitarnych i użytkowych, bezpieczeństwa pożarowego i izolacyjności cieplnej i 

akustycznej. Preparaty do impregnacji drewna zastosowanego w pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub do produkcji czy przechowywania żywności 

muszą mieć atest Państwowego Zakładu Higieny oraz atest Instytutu Techniki 

Budowlanej -dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje  zgodności z 

Polskimi normami lub normami zharmonizowanymi z UE -świadectwo impregnacji 

drewna na zgodność procesu z normą PN-EN 351-1 i PN-EN 352-2 (lub równoważnymi).  

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w 

postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny 

spełniać wymagania PN-EN 14545 i PN-EN 14592 (lub równoważne). Łączniki typu 

płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Łączniki 

metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowania 

- zgodnie z PN-B-03150:2000 (lub równoważna) oraz WTWiORB  „Zabezpieczenia 

antykorozyjne". Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne" pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów.  

6.2. Badania materiałów i wyrobów –przed rozpoczęciem renowacji: 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

 w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych, 

 stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów, 

 terminy przydatności zastosowanych materiałów. 

6.3.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z 

dokumentacją projektową, badaniami i zaleceniami Komisji konserwatorskiej, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi wyrobów oraz instrukcjami 

producentów.  
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6.4.Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące renowacji stolarki. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 

budowy (protokołach) dotyczące wykonanej renowacji. 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – sprawdzenia zgodności dokonuje się na 

podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy 

długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz 

zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie 

powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

d) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do 

ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

Wyniki badań powinny być wpisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 

przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) oraz Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

Powierzchnię drzwi oblicza się w metrach kwadratowych [m
2
] z uwzględnieniem 

współczynników przeliczeniowych –wg wskazań w katalogach nakładów rzeczowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane 

zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i ustaleniami z Zamawiającym.  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 

drzwi.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W trakcie ustawienia i mocowania  ościeżnic należy sprawdzić: 

- prawidłowość naprawy muru na styku z ościeżnicami. 

Dodatkowo pracami ulegającymi zakryciu są prace wykonywane w trakcie renowacji 

stolarki, ich przebieg zostanie przedstawiony w formie opisowej, fotograficznej i 

rysunkowej. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny 

być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i 

wykonawcy. 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy odbywać się będzie na warsztacie.  Odbiór dokonywać będzie Komisja 

Konserwatorska polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
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częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się  według zasad określonych dla odbioru 

ostatecznego robót. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz zaleceń 

Komisji Konserwatorskiej. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

– specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

– dziennik budowy, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych (jeżeli wystąpiły), 

– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych 

materiałów i wyrobów. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać 

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt.2 i  5. niniejszej 

specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Remont stolarki i montaż ścianki działowej powinien być odebrany, jeżeli wszystkie 

wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań będzie negatywny roboty nie powinny 

być przyjęte. W takim przypadku należy podjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność 

regulacji okuć)  oraz zgłosić  remontowane/wymieniane drzwi ponownie do odbioru po 

dokonanych pracach naprawczych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest do demontażu wadliwie wbudowanych drzwi, zamontowania ich ponownie i 

powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi  po 
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użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych pozostałych robót remontowych i 

montażowych. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania  drzwi, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" 

pkt. 9. 

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na wykonanie robót budowlanych, które zostały określone w niniejszej ST 

oraz w dokumentacji projektowej. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi  w ST i odebrane przez 

Inspektora nadzoru oraz Komisję konserwatorską. 

Podstawą płatności będą ustalenia zawarte w umowie pomiędzy Inwestorem i 

Wykonawcą.  
 

Inne: 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, 

poz.690). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok 
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1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie odtworzenia stolarki okiennej, które zostaną 

wykonane  w ramach zadania: „KONSERWACJA I REWITALIZACJ POCYSTERSKIEGO 

KLASZTORU W TRZEBNICY – POMNIKA HISTORII, CELEM POSZERZENIA OFERTY 

TUTYSTYCZNO– KULTURALNEJ –ETAP I” 

CZĘŚĆ A – POZIOM PARTERU I STREFA WEJŚCIA W PRZYZIEMIU  

CZĘŚĆ B  - WIEŻA PÓŁNOCNA - OD POZIOMU TRZECIEJ KONDYGNACJI 

NADZIEMNEJ 

Obiekt: pocysterski  klasztor  w Trzebnicy  

Adres inwestycji: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. W. Bochenka 30,  

dz. nr 6, 5;  AM-12,  obręb: Trzebnica 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Renowacja drewnianych okien zespolonych, 

 Wymiana wskazanych projektem okien, 

 Demontaż i ponowny montaż okien wadliwie zainstalowanych, 

 Wymiana parapetów drewnianych wewnętrznych, 

 Wymiana parapetów zewnętrznych, 

 Naprawa ościeży okiennych i opasek zewnętrznych z piaskowca. 

1.3. Stan zachowania istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej 

Okna przeznaczone do renowacji, to okna drewniane, czterodzielne, osiowo symetryczne 

ze słupkiem stałym oraz ślemieniem. Okna zostały rozmieszczone parami z podziałem, 

wyposażone w szybą dwukomorową. Okna zostały wadliwie zamontowane z pominięciem 

zasad prawidłowego montażu, a w wyniku zmiany okien skrzynkowych na okna 

zespolone ( zmniejszenie  grubości i wielkości ramy okiennej), powstały szczeliny.   

Nieodpowiednio również wypełniono zewnętrzne opaski z piaskowca, które uzupełniono  

zaprawą cementowo – wapienną zamiast wypełnień elementami z piaskowca, nie 

uszczelniono parapetów, źle zamontowano parapety zewnętrzne. Spowodowało to 

wykruszenie zaprawy, rozszczelnienie zamocowania okien, zawilgocenie ościeży 

okiennych. 

 Stan zachowania stolarki okiennej jest zróżnicowany: okna pokryte są  farbą w kolorze 

białym, od strony zewnętrznej powłoki malarskie są spękane, odspojone i miejscowo 

wykruszone. W miejscach ubytków powłok malarskich występuje wietrzenie i biokorozja 

drewna.  

W wymienianych oknach występuje nieszczelne przyleganie elementów  i nieszczelności 

okien. Okucia wymagają regulacji i naprawy. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -

00  „Wymagania ogólne” pkt. 2 
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Okna  projektowane powinny posiadać  właściwości eksploatacyjne określone i 

sklasyfikowane przez producenta, dokumentami odniesienia są Aprobaty Techniczne. 

Ponadto producent powinien określić  materiał (materiały), z których wykonana została 

stolarka budowlana, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami 

ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich 

elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, 

poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji stolarki oraz ich 

części 

podlegających wymianie.  

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry 

techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowanej stolarki powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i  uzgodnieniami z Komisją konserwatorską. 

Stolarka drzwiowa i okienna  winna posiadać następujące dokumenty atestacyjne: 

• Certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną (notyfikowaną dla CE) jednostkę 

certyfikującą, 

• Kartę gwarancyjną  zamontowanej stolarki –okres trwania gwarancji zostanie ustalony w 

dokumentach SIWZ, 

 •  Dokumentację techniczno-ruchową dla drzwi przeciwpożarowych, 

• Instrukcję montażu stolarki, 

• Instrukcję bezpiecznego użytkowania i konserwacji stolarki. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz ze szkleniem, okuciami i 

powłokami malarskimi. 
 

Renowacja okien:  

 wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem do prac, 

   demontaż istniejących okien wymienianych i wadliwie zamontowanych z 

przewiezieniem na warsztat, 

 wymiana uszkodzonych szczeblin, listew przymykowych i okapników, 

 dopasowanie skrzydeł okiennych polegające na przestruganiu wrębów i regulacji okuć , 

 wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

  naprawa ościeżnic okiennych osadzonych w ścianach (nie podlegających wymianie), 

polegająca na przestruganiu wrębów i wstawieniu listew z drewna iglastego we wrębach 

lub listew z profilem lub wrębem, 

  wzmocnienie konstrukcji oraz uzupełnienie elementów konstrukcyjnych, podklejenie 

pęknięć drewna oraz osłabionych połączeń stolarskich, 

 w przypadkach tego wymagających wykonanie przeklejenia skrzydeł okiennych, 

polegające na rozebraniu skrzydła, oklejeniu i oczyszczeniu połączeń, przymocowaniu 

narożników oraz zawieszeniu i dopasowaniu skrzydeł, 

 przygotowanie stolarki okiennej pod malowanie, 

 oczyszczenie wszystkich elementów metodą mechaniczną z istniejących powłok 

malarskich (wyboru najbardziej optymalnych preparatów przeprowadzić metodą prób), 

 uzupełnienie drobnych ubytków kitami do drewna, 

 malowanie stolarki drewnianej farbami dyfuzyjnymi do wymalowań zewnętrznych, 

 montaż  wyremontowanych okuć, 

 zamykacze okien w nadślemieniu: w razie konieczności wymontować zamykacze z 

okien, rozmontować komplety na poszczególne elementy, oczyścić z nawarstwień farby, 
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wyregulować sworznie, zamontować zamykacze w komplety, malować farbą 

antykorozyjną w kolorze okien, zamontować w oknie i wyregulować, 

 odbiór okien przez Komisję konserwatorską na warsztacie (przed przewiezieniem do 

klasztoru), 

 zamontowanie okien  z ich pasowaniem i regulacją, 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej ( z dokumentacją opisową, fotograficzną i 

rysunkową). 

Uwaga: okna wymieniane na nowe zgodnie z dokumentacją projektową. Przewiduje się 

bezwzględne dotrzymanie właściwości technicznych okien nowo dostarczonych, okna nie 

wykazujące parametrów wskazanych projektem, nie zostaną dopuszczone do montażu.  

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych i 

wymianie stolarki:  

-  ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań,  

-  wykonanie i rozebranie niezbędnych zabezpieczeń, 

 -  naprawa ościeży okiennych. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót 

budowlanych.  

Wszelkie nie zawarte  i nie opisane w niniejszym opracowaniu  sprawy należy 

rozwiązywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a w przypadku wątpliwości zwrócić się do 

projektanta celem wyjaśnienia.    

Preparaty do renowacji stolarki drewnianej  

a) Środek do klejenia drewna i wklejania wstawek: jednoskładnikowy, wodoodporny klej 

poliuretanowy z przeznaczeniem do napraw stolarki, wmontowania uzupełnień  

 b) Środek do impregnacji drewna: jednoskładnikowy preparat do wykonania impregnacji 

i dezynfekcji stolarki drewnianej, bezbarwny i szybkoschnący.  

c) Farby do malowania kryjącego: podkład do wykonania izolacji przebarwień 

żywicznych oraz wysokiej jakości, matowa farba ochronna do drewna, do stosowania na 

wewnątrz i zewnątrz, w kolorze białym. Farba ochronna na bazie czysto akrylowej z 

pigmentami odpornymi na światło, przeznaczona do stosowania na drewnie i innych 

podłożach. Farba jest uboga w rozpuszczalniki, łatwa w stosowaniu i chroni podłoże przez 

wiele lat. Elastyczna powłoka malarska nie łuszczy się nawet przy ekstremalnym 

obciążeniu czynnikami atmosferycznymi, jest odporna na nawałnicowe deszcze, światło i 

czynniki atmosferyczne, szybkoschnąca, bezwonna, ma jedwabisty połysk, jest odporna 

na szorowanie. 

Uwaga: należy w uzgodnieniu z Zamawiającym wykonać renowację jednego skrzydła 

okiennego z dokładnym określeniem zakresu wykonanych prac, w celu ich oceny przez 

inspektora nadzoru i komisję konserwatorską.  Po uzyskaniu akceptacji możliwe będzie 

kontynuowanie całości robót. 
 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów  
 

Wyroby i materiały do montażu stolarki mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej, 

- zostały zatwierdzone przez Komisję konserwatorską, 
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– każda jednostka ładunkowa lub partia stolarki jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 

– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 

oznak 

naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 

oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone  protokołem 

przyjęcia materiałów. 

 

2.5. Składowanie  

Sposób składowania stolarki  powinien być zgodny z wymaganiami ich producenta. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 

magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi.  
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 3; 

 

Przy remoncie stolarki i wbudowaniu ścianek meblowych należy wykorzystywać 

odpowiednie narzędzia i elektronarzędzia do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

b) wykonania wszelkiego typu połączeń stolarskich, 

c) wiercenia otworów, 

d) transportu technologicznego i zewnętrznego wyrobów, 

e) rusztowań umożliwiających wykonywanie montażu na odpowiedniej wysokości. 

  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Elementy stolarki  należy transportować w warunkach  zabezpieczających je  przed 

uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed 

zawilgoceniem. Okna w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na 

zestawieniu stolarki. Okna pakowane z ościeżnicami i zabezpieczone przed rozłączeniem. 

Środki chemiczne: farby, rozpuszczalniki, odczynniki należy przewozić i składować 

zgodnie z instrukcjami ich producentów 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00„Wymagania ogólne”  pkt. 5 

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić: 

- wymiary otworów okiennych i porównać je z wymiarami okien podanymi w 

dokumentacji projektowej, 

- płaskość i pionowość ścian, 

- stan wykończenia ościeży okiennych. 
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Należy spisać protokół z oceną jakości istniejącej stolarki okiennej przeznaczonej do 

renowacji. 

5.2. Wykonanie renowacji okien 

 Wybrane do renowacji okna należy zdemontować, a następnie przetransportować do 

miejsca wykonywania prac lub wykonać remont stolarki na placu budowy. 

Należy usunąć stare powłoki malarskie, w razie potrzeby należy wymienić szklenie okien. 

Wszystkie części ruchome, pęknięcia oraz zdemontowane elementy konstrukcyjne należy 

skleić. W następnej kolejności powierzchnię należy oszlifować drobnym papierem 

ściernym. Po oszlifowaniu i uzupełnieniu drobnych ubytków należy wymienić zniszczone 

elementy konstrukcyjne, zachowując rodzaj drewna i wystrój skrzydeł/ościeżnic. Tak 

przygotowane okna należy zaimpregnować odpowiednimi preparatami, a następnie 

pomalować farbą do zewnętrznych wymalowań drewna. Kolor malowania należy przyjąć 

na zasadzie analogii do istniejącej stolarki, lecz także uzgodnić z inspektorem nadzoru i 

komisją konserwatorską. Powierzchnia drewna powinna być równa, gładka, bez 

zanieczyszczeń, plam, pęcherzy żywicznych, starych łuszczących się powłok malarskich. 

Wilgotność drewna w elementach wewnętrznych powinna wynosić 8÷12%, w 

zewnętrznych – 12÷16%. Po oczyszczeniu drewna z kurzu i innych zanieczyszczeń, 

należy powierzchnię lekko zwilżyć w celu podniesienia się cienkich włókien pozostałych 

po obróbce mechanicznej i po wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym papierem 

ściernym. Pęcherze żywicy należy zeskrobać, a następnie zmyć powierzchnię środkami 

rozpuszczającymi żywicę (benzyną, terpentyną lub środkami zmydlającymi); sęki i słoje 

żywiczne można też zaizolować lakierem spirytusowym lub politurą szelakową; surowe 

drewno zaimpregnować lub środkiem owado- i grzybobójczym, dostosowanym do 

użytkowania wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń. W celu uzyskania gładkiej powierzchni 

drewna pod powłoki lakierowe wypełnia się pory drewna specjalnym wypełniaczem 

olejnym, który nanosi się pędzlem lub tamponem, a następnie wciera w pory drewna i 

szlifuje drobnoziarnistym papierem ściernym wzdłuż s łojów. Po wypełnieniu porów 

podłoże nasyca się gruntownikiem pokostowym; przy małej porowatości drewna 

wystarczy samo zagruntowanie. Drobne nierówności, rysy, pęknięcia wypełnia się 

szpachlówką klejową lub emulsyjną za pomocą szpachli stalowej. Gotowe szpachlówki są 

dostosowane kolorem do odpowiedniego rodzaju drewna, (dębu, olchy). Dla uzyskania 

wyższej jakości malowania stosuje 2÷3 warstwy szpachlówki grubości 0,2÷0,3 mm, każdą 

warstwę szlifując papierem ściernym (nr 120, a następnie drobniejszym nr 150÷220). 

Przed ponownym montażem należy przeprowadzić kompleksową konserwację, naprawę i 

uzupełnienie okuć. 

 
5.3. Montaż drzwi i okien  

5.2. Wymagania stawiane połączeniom okien ze ścianami budynku 

Połączenia okien i drzwi balkonowych ze ścianami budynku powinny spełniać następujące 

wymagania: 

- szczelności na przenikanie powietrza, 

- szczelności na przenikanie wody opadowej, 

- szczelności na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia, 

- izolacyjności cieplnej na poziomie nie mniejszym niż izolacyjność okna, 

- izolacyjności akustycznej na poziomie odpowiadającym izolacyjności okna,  

powiększonej o 15 dB, 

- odporności na promieniowanie UV, 

- trwałości,  estetyki i higieny. 
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5.2. Wymagania dotyczące wbudowywania okien  

Okna powinny być wbudowywane w ściany zewnętrzne w taki sposób, aby nadawały się do 

eksploatacji i były bezpiecznie oraz bez przeszkód użytkowane. Na spełnienie przez okna 

przypisanych im funkcji - oprócz zgodnego z dokumentacją techniczną wykonania samej stolarki - 

duży wpływ ma prawidłowy montaż, szczególnie w zakresie wytrzymałościowo -funkcjonalnym i 

szczelności, a także izolacyjności termicznej i akustycznej. 

Dla poprawnego wykonania montażu niezbędne jest spełnienie wymagań odnośnie 

prawidłowego usytuowania stolarki w ścianie, zamocowania i uszczelnienia.  

Prawidłowy montaż okien powinien sprawić, że okna będą stanowić jednolity i trwały system ze 

ścianą budynku. Okna zostaną wbudowane zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi 

normami. 

Usytuowanie okien  w ościeżach 

Okna powinno być tak usytuowane w ościeżach, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące 

do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeży. 

Ustawienie okna w otworze 

Przed wbudowaniem okna w otworze należy sprawdzić: 

- czy zapewniona jest dostatecznie szeroka szczelina na obwodzie pomiędzy ościeżami a 

ościeżnicą, 

- czy jest miejsce dla klinów dystansowych i podpierających od dołu. 

Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna  w otworze przy długości elementu do 

3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego 

wpływu na funkcjonalność okien. 

Zasady mocowania okien w ościeżach 

 Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne 

były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien 

była zachowana, tzn. ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

Uszczelnienie i izolacja połączenia okien ze ścianą 

Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem, a ościeżami przed wnikaniem 

wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 

Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń dotyczących: 

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

– oczyszczenia powierzchni przylegania, 

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 

zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz 

budynku. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z 

otaczającymi je materiałami. Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a 

jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do 

wnętrza szczeliny między oknami  a ścianą. 

Do wykonywania uszczelnień między oknem a ścianą mogą być stosowane, w zależności od 

rodzaju uszczelnienia trójwarstwowe (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), 

materiały zestawione w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między 

oknami a ościeżami: 

Warstwa zewnętrzna (uszczelnienie) Warstwa środkowa 

 (izolacja termiczna) 

Warstwa 

wewnętrzna 

(uszczelnienie) 

Taśma lub folia paroprzepuszczalna, 

samo- rozprężne taśmy uszczelniające 

Pianka poliuretanowa 

(zaleca się pianki 
Kit trwale 
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(Uszczelnienie zewnętrzne powinno być 

paroprzepuszczalne, a jednocześnie 

wykonane w taki sposób, aby nie było 

możliwości przenikania wody opadowej do 

wnętrza szczeliny między oknem a ścianą.  

dwuskładnikowe o 

kontrolowanym spienianiu, 

pianki nie mogą wchodzić w 

reakcje chemiczne, ani też 

wydzielać substancji 

szkodliwych) 

elastyczny                                                         

(np. silikon 

neutralny) 

 

Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnic a ościeżami umożliwiające konieczne 

odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 

6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 

Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 

warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. 

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 

wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny montażowej między oknem a ścianą. 

Śruby powinny być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, 

cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału 

ościeży. 

5.3. Osadzanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu 

na obwodzie okna. 

Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeży, zgodnie z 

rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z 

wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary 

wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

Parapety zewnętrzne. 

 Parapet zewnętrzny – niezależnie od materiału z jakiego jest wykonany – powinien wystawać 

poza płaszczyznę ściany około 30÷40 mm, ale nie mniej niż 20 mm. Należy je dostatecznie mocno 

przymocować do listwy progowej, a miejsca połączenia uszczelnić kitem elastycznym. Generalną 

zasadą jest wprowadzenie kołnierza parapetu pod profil progowy ościeżnicy. Dopuszczalne jest, 

przy zastosowaniu odpowiednich materiałów, mocowanie parapetów do profili ram. Przy montażu 

parapetów z blachy należy uwzględniać: n zmianę wymiarów pod wpływem temperatury (styki 

dylatacyjne powinny być rozmieszczane co 2500 mm), n podparcie i zabezpieczenie parapetu 

przed podrywaniem do góry przez wiatr, n wytłumienie odgłosów padającego deszczu przez 

stosowanie materiałów wygłuszających, n połączenia końcowe parapetów z ościeżem należy 

ustalać w zależności od konkretnego rozwiązania elewacji. 

Wywinięcie kołnierza parapetu zewnętrznego na profil ramy ościeżnicowej jest rozwiązaniem 

niewłaściwym, gdyż nie zapewnia trwałej szczelności połączenia przed wniknięciem wody 

opadowej pod ramę ościeżnicy. W przypadkach szczególnych możliwe jest zaprojektowanie 

połączenia kołnierza parapetu wywiniętego na ramę ościeżnicy i połączenia go za pośrednictwem 

łączników mechanicznych, jednak w takim przypadku konieczne jest użycie samoprzylepnych 

bitumowanych taśm rozprężnych umieszczonych między kołnierzem parapetu a kształtownikiem 

ościeżnicy i uszczelnienie styku kitem elastycznym. Połączenie boczne parapetu z ościeżem oraz 

w narożu (okno-mur-parapet) powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, tzn. powinna 

być zapewniona ciągłość uszczelnienia. 

 

5.4. Zabezpieczenia okien po zamontowaniu 
 

 Warunki cieplno-wilgotnościowe w trakcie budowy i użytkowania okien powinny być zbliżone 

do klimatu normalnego wg PN-EN 205, tj.: wilgotność 60% ±5%; temperatura 180C±20C. W 

przypadku innych warunków wilgotnościowo-temperaturowych należy dokonywać całkowitej 

wymiany powietrza w krótkim czasie. Do powietrza w pomieszczeniu przedostaje się para wodna 
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z murów, stropów i wykonywanych prac wykończeniowych mokrych, co stwarza 

niebezpieczeństwo uszkodzenia okien, korozji okuć. Podczas wykonywania robót 

wykończeniowych takich jak: szlifowanie ścian, podłóg i innych, w trakcie których powstaje pył, 

okna i drzwi balkonowe powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się pyłu na okucia, 

gdyż może to spowodować utrudnienie w funkcjonowaniu skrzydeł okiennych i drzwiowych, a 

nawet doprowadzić do uszkodzenia okuć. Zabezpieczeniu przed uszkodzeniami w trakcie 

wykonywania prac malarskich, szlifowania, spawania itp. powinny również podlegać 

powierzchnie ram, szyb, wręby ram. Do zabezpieczenia powierzchni ram okien oraz okuć należy 

stosować odpowiednie taśmy klejące – samoprzylepne. Taśmy klejące należy usuwać w ciągu 2 

tygodni. Do zabezpieczenia okien i drzwi balkonowych można stosować folie, należy jednak 

pamiętać, że folie i taśmy klejące nie zabezpieczają okien i drzwi balkonowych przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Uwaga: Uzupełnienie uszkodzonych zewnętrznych opasek z piaskowca należy wykonać 

zgodnie z ST- renowacja elementów kamiennych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne" pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów.  

6.2. Badania materiałów i wyrobów –przed rozpoczęciem montażu/remontu: 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

 w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych, 

 stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów, 

 terminy przydatności zastosowanych materiałów. 

6.3.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 

remontowych i montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej 

specyfikacji i kartami technicznymi wyrobów oraz instrukcjami producentów.  

6.4.Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wbudowania ścianki działowej, remontu drzwi: 

– zgodności z dokumentacją projektową wraz z ewentualnymi zmianami naniesionymi w 

dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– jakości robót remontowych i montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 

budowy (protokołach) dotyczące wykonanego remontu i montażu oraz dostawy nowych 

wyrobów. 

Montaż stolarki - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-

10085/Az2+Az3:2001 (lub równoważna) Stolarka budowlana. Okna i drzwi:   

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – sprawdzenia zgodności dokonuje się na 

podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy 

długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 
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c) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz 

zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie 

powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

d) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do 

ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

Wyniki badań powinny być wpisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 

przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) oraz Wykonawcy. 

Szklenie okien: 

Kryteria techniczne odbioru szyb 

Polska Norma PN-EN 1279. Szkło w budownictwie. Szyby izolacyjne zespolone (lub 

równoważna) 

 Polska Norma PN-EN ISO 12543-6 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i 

bezpieczne szkło warstwowe. Wygląd (lub równoważna) 

 Polska Norma PN-EN 1096-1 Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1: 

Definicje i Klasyfikacja n(lub równoważna) 

 Ocena wizualna jakości szyby zespolonej odbywa się według Kryteriów Technicznych 

opracowanych przez Instytut Szkła i Ceramiki KT 20/S/2000.  

   Ocena wizualna jakości szyby zespolone: zgodnie z powyższymi normami, ocenę 

obecności wad szkieł prowadzi się przy pionowej pozycji szkła, z odległości min. 2 m, na 

tle szarego ekranu, przy jasnym rozproszonym oświetleniu. Wady szyb, widoczne w tych 

warunkach przy obserwacji szyb pod kątem prostym – podlegają ocenie na zgodność z 

wymaganiami określonymi w w/w normach. Wady niewidoczne z odległości określonej w 

danej normie nie są kwalifikowane jako wady.   

 Dopuszczalne wady w szybach zespolonych: 

- Wady punktowe w postaci wtrąceń ciał obcych – niedopuszczalne 

- Wady punktowe w postaci pęcherzy pękających i otwartych – niedopuszczalne 

- Wady punktowe w postaci pęcherzy zamkniętych - dopuszczalne max do2mm:  

  do 1m² szyby - 2szt., do 2m² szyby - 3szt., powyżej 2m² szyby - 5 szt. 

- Wady liniowe w postaci rys dopuszczalne do 15mm długości 

-Zarysowania włosowate – dopuszczalne, ale nie w skupiskach 

- Dla każdej krawędzi szyby oddzielnie dopuszczalna tolerancja ułożenia ramki względem 

krawędzi szyby wynosi 2mm  

- Tolerancja pomiędzy ramkami w szybach dwukomorowych wynosi 2mm  

- Nierównomierne wypływy butylu - niedopuszczalne. Równomierne – max do 2mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

Powierzchnię drzwi oblicza się w metrach kwadratowych  

[m
2
] powierzchni stolarki drewnianej, 

 Pozostałe jednostki obmiarowe zostały podane w przedmiarze robót dla danej pozycji 

kosztorysowej.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane 

zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i ustaleniami z Zamawiającym.  
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Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 

drzwi.  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 

Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wbudowywaniu okien elementami ulegającymi zakryciu są: mocowanie ościeżnicy na całym 

obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie szczeliny między oknem a ościeżami. Odbiór 

tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a 

wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5 specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, 

uszczelnienie i izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie 

do dalszych prac  

(wykonanie uzupełniających robót murowych, obsadzenie parapetów wewnętrznych z ich 

uszczelnieniem, otynkowanie i malowanie ościeży, uszczelnienie obwodowe styków ościeżnicy z 

murem, naprawa okładziny z piaskowca po zdemontowanych kratach okiennych, itp.). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

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

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót ( jeżeli 

umowa taką formę przewiduje). 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
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– protokoły odbiorów częściowych, 

– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze 

stron umowy. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 

technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Montaż okien powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność 

regulacji okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz zgłosić okna 

ponownie do odbioru po dokonanych pracach naprawczych, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i 

trwałości okien i drzwi balkonowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 

odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do demontażu wadliwie wbudowanych okien, zamontowania ich ponownie i powtórnego 

zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  

Dodatkowo Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę Robót do wykonania bezpłatnego 

przeglądu zerowego zamontowanych okien z konieczną regulacją okuć, w terminie nie 

dłuższym niż 12 miesięcy od daty zamontowania okien. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 

z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien, z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" 

pkt. 9. 

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na wykonanie robót budowlanych, które zostały określone w niniejszej ST 
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oraz w dokumentacji projektowej. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6.0. i 

odebrane przez Inspektora nadzoru. 

Podstawą płatności będą ustalenia zawarte w umowie pomiędzy Inwestorem i 

Wykonawcą.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-B-

94025÷5:1996 

Okucia budowlane. Podział 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-88/B-10085 

Zmiana 2 

Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Wymagania i badania 

(Zmiana A2). 

PN-EN 14351-

1+A2:2016-10 

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

PN-EN 927-1:2013-

06 

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

drewno zastosowane na zewnątrz - Część 1: Klasyfikacja i dobór 

PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

drewno zastosowane na zewnątrz - Część 2: Wymagania 

eksploatacyjne 

PN-EN 927-3:2012 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

drewno zastosowane na zewnątrz - Część 3: Badanie w 

naturalnych warunkach atmosferycznych 

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych 

Inne: 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, 

poz.690). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok 
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1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót wykończeniowych –

suchej zabudowy oraz wyposażenia pomieszczeń sanitarnych wykonywanych w  ramach zadania: 

„KONSERWACJA I REWITALIZACJ POCYSTERSKIEGO KLASZTORU W TRZEBNICY – 

POMNIKA HISTORII, CELEM POSZERZENIA OFERTY TUTYSTYCZNO– KULTURALNEJ –

ETAP I” 

CZĘŚĆ A – POZIOM PARTERU I STREFA WEJŚCIA W PRZYZIEMIU  

Obiekt: pocysterski  klasztor  w Trzebnicy  

Adres inwestycji: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. W. Bochenka 30,  

dz. nr 6, 5;  AM-12,  obręb: Trzebnica 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Sucha zabudowa:  
 sufity podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych z konstrukcją  nośną  

systemową wykonaną  ze stali ocynkowanej, 

 ściany działowe z płyt g-k wodoodpornych, 

 obudowa urządzeń sanitarnych i przewodów wentylacyjnych z płyt g-k wodoodpornych i 

ognioodpornych, 

 ścianki giszetowe- ścianki i kabiny w.c. w toaletach drewniane. 

 

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych: 

Lustra, podajniki na papier toaletowy,  dozowniki mydła, kosze na odpadki, szczotki do w.c., elektryczne 

suszarki do rąk. 

Poręcze dla niepełnosprawnych. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST, uzgodnieniami z Zamawiającym. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 

Wymagania ogólne  pkt. 2. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania tynków i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy.  Pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Zabudowy należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5
o
C. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

Grupa robót 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

Kategoria robót 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00. „Wymagania 

ogólne „ 

Wszystkie materiały musza odpowiadać wymaganiom  zawartym w dokumentacji projektowej, normom 

i aprobatom technicznym  
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2.1. System suchej zabudowy  
 

W momencie dostarczenia materiałów na budowę należy sprawdzić, czy zestaw do wykonania obudowy 

stelaży, pionów instalacyjnych, uzupełniającej zabudowy ścianek działowych oraz instalowania sufitów 

podwieszonych posiada aktualną aprobatę techniczną, a poszczególne elementy zestawu są zgodne 

z obowiązującymi normami oraz założeniami projektowymi.  

Elementy poszczególnych  wyrobów w systemie  suchej zabudowy, wykonywane z zastosowaniem 

profili zimno giętych ocynkowanych oraz płyt g-k, elementy te powinny mieć deklaracje zgodności 

z normami: 

Płyty g-w powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie: PN-EN 520+A1:2010  Płyty 

gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań; 

Konstrukcja rusztu wg: PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do 

stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań; 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym; 

PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania 

i metody badań; 

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody 

badań – Część 1: Tynki wewnętrzne 

Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie 

niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na 

całą konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych 

2.3. Wełna mineralna  

wg PN-EN13162:2002/AC:2006 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja (lub norma równoważna) 

Główne zastosowanie jako izolacja cieplna i akustyczna. 

-  współczynnik przewodzenia ciepła  obl = 0,032 W/(m·K),  

2.4. Ścianki drewniane (giszetowe) 

Wydzielenie kabin ustępowych  wykonane z systemowych ścianek giszetowych niepełnej 

wysokości. Kabiny i ścianki wykonywane na zamówienie, na wymiar potwierdzony po wykonaniu 

okładzin ścian w pomieszczeniu 13c-1. 

Ścianki drewniane wykonane ściśle wg projektu wykonawczego.  

 

2.5. Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych 

Osprzęt i wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane na wkręty lub kołki rozporowe: 

• Zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce średnicy min. 19 cm, do montażu naściennego z 

wizjerem kontrolnym. Zamknięcie na kluczyk, zamek stalowy. 

•Lustra: 

 -nad umywalkami  zamontować lustra stałe klejone do ściany. Lustra mocować natynkowo 

 Lustra ze szkła grub. min.5mm, bez fazowania, z przeszlifowaną krawędzią.  Lustra klejone do 

podłoża na całej powierzchni  specjalistycznym klejem do luster. 

•Dozownik mydła o poj.400 ml 

Dozowniki mocować nad każdą umywalką na ścianie w obrysie umywalki, pod lustrem. 

Dozownik natynkowy z wymiennym wkładem, dostosowany do różnych rodzajów mydła,  

 dozownik zabezpieczony stalowym zamkiem bębenkowym.  

Sposób dozowania: ręcznie, za pomocą przycisku, wizjer kontroli poziomu mydła 
przeznaczenie: mydło w płynie  
napełnianie: mydłem z butelki lub kanistra 
opakowanie zawiera zestaw wkrętów 

•Elektryczna suszarka do rąk: 

- moc wyjściowa max 2000 W 

- obudowa ze stali, stal matowa. 

•Szczotka do w.c. z uchwytem, przykręcana do ściany, stal matowa 
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Wszystkie wyroby oznakowane znakiem CE. 

W miejscach określonych projektem zostaną przymocowane lustra zgodnie z wymaganiami 

projektowymi o własnościach odpowiadających lokalizacji w budynkach użyteczności publicznej. 

  

2.5. Warunki przyjęcia na budowę i składowanie  

Podczas przyjęcia na budowę materiałów do wykonywania ścian i stropów w systemie suchej zabudowy  

należy sprawdzić zgodność wyglądu zewnętrznego, stanu zawilgocenia, wymiarów, właściwości 

technicznych losowo wybranej partii dostarczonych wyrobów z podanymi w dokumentach wartościami 

tych właściwości. Przyjęte na budowę materiały powinny być składowane zgodnie z warunkami ich 

przechowywania określonymi w aprobatach technicznych. Wyposażenie powinno być dostarczone w 

oryginalnych opakowaniach. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 3; 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót  powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

  mieszarki do zapraw, tynkarskie pistolety natryskowe, zacieraczki do tynków, pace metalowe, 

 drabiny i rusztowania 

Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy: 

1. Do cięcia płyty g-k używane są noże z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła płatnica. 

2. Do mieszania gipsu szpachlowego do spoinowania - wolnoobrotowa wiertarka z mieszadłem, 

3. Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k i listew stropu podwieszonego - łata i poziomica. 

4. Dodatkowo: tacker i zszywki (mocowanie wełny mineralnej podczas zabudowy poddasza), strug 

kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k) . 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4 

Wyroby do robót objętych ST mogą być przewożone dowolnymi jednostkami transportu 

samochodowego. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i 

uszkodzeniami. 

Przy transporcie i składowaniu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać poniższych wskazówek: 

• Płyty gipsowo-kartonowe należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą 

odpowiednich środków transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu 

ciężkich pakietów płyt). 

• Niewłaściwe składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może prowadzić do odkształceń, które 

utrudniają prawidłowy montaż  i być przyczyną  powstania usterek. 

• Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-kartonowe 

muszą być składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. 

Podczas składowania płyt trzeba zwracać uwagę na nośność podłoża (stropu).  50 płyt ognioodpornych o 

grubości 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obciąża strop nośny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2). 

• Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. Płyty 

wilgotne należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu. 

• Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych 

pomieszczeniach. Zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści się 

pomiędzy 40 i 70% wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do 

maksymalnie +40°C. 
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• Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym działaniem 

wilgoci. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Sucha zabudowa z płyt włókno gipsowych na ruszcie stalowym 

  

 5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 

 Okładziny z płyt włókno gipsowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się 

w granicach od 60 do 70%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Podczas wykonania prac należy sporządzić protokoły odbiorów potwierdzające zgodność z projektem 

następujących etapów: 

 

 5.1.2. Trasowanie ścian działowych/ obudowy pionów lub urządzeń sanitarnych 
Montaż rusztu. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy profile przewidziane do zastosowania są 

zgodne z założeniami projektu (wymiary, kształty). W toku prac sprawdzamy, czy pod profile 

U (układane na podłodze) oraz pod profile C (mocowane do ścian) zostały ułożone przekładki (również 

mogą być przyklejone taśmy np. ze spienionego poliuretanu). Rozstaw kołków rozporowych w górnym 

i dolnym profilu nie powinien przekraczać 100 cm. Obwodowe profile boczne (ścienne) powinny być 

przymocowane do ściany przynajmniej w trzech miejscach. Na późniejszych etapach należy sprawdzić 

rozstaw słupków pośrednich i porównać z założeniami projektu. Dopuszczalne odchyłki przy montażu 

elementów rusztu umieszczone są w tab. 1. 

Tab. 1. Dopuszczalne odchyłki konstrukcji rusztu [1] 

Sprawdzany element 
  

Dopuszczalna odchyłka, mm 
  

Rozstaw słupów 

  

H Wysokość ściany : 400 

  

Odchylenie od osi 

pionowej 

  

Klasa dokładności I 

  

6 

  

Klasa dokładności II 

  

4 

  

Odchylenie od osi 

poziomej mierzone 

pomiędzy sąsiednimi 

przegrodami 

  

Klasa dokładności I 

  

4 (wysokość 

ściany H<3,5 

m) 

  

6 (wysokość ściany 3,5<H<6,5 m) 

  

Klasa dokładności II 

  

3 (wysokość 

ściany H<3,5 

m)  

4 (wysokość ściany 3,5<H<6,5 m) 

  

  5.1.3.Ułożenie instalacji przechodzących wewnątrz ścian oraz izolacji.  

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym z uwzględnieniem rzeczywistego 

przebiegu instalacji. Instalacje i urządzenia powinny być oparte na wykonanej  podkonstrukcji (np. 

stelaże, uchwyty do rur, podpory pod przewody i urządzenia wentylacyjne). Wszystkie instalacje i 

urządzenia muszą być zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie montażu rusztów 

pod okładziny (szczególnie dotyczy to płuczek ustępowych).  Przed rozpoczęciem układania warstw 

izolacyjnych powinny być wykonane wszystkie próby hydrauliczne, elektryczne etc. 

Izolacja z wełny mineralnej powinna dokładnie przylegać do elementów rusztu. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na gęstość wełny (powinna być wskazana w projekcie). W przypadku zastosowania 

wełny mniejszej gęstości występuje prawdopodobieństwo osiadania dolnych warstw wełny pod masą 

położonych wyżej warstw. Grubość wełny powinna być zgodna z zaleceniami projektu. Izolację układa 

się po ułożeniu jednej warstwy płyt okładzinowych po jednej ze stron ściany działowej 
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 5.1.4.Montaż okładzin.  
Przed rozpoczęciem montażu  okładzin w przypadku płyt gipsowo-kartonowych warto sprawdzić, czy 

płyty odpowiadają założeniom projektu. Sprawdzenia można dokonać, czytając literowe oznakowania na 

płytach (pod warunkiem że płyty są zgodne z PN-EN 520 lub równoważna): 

Podczas montażu okładzin należy zwrócić uwagę na rozstaw słupków – powinien być taki, żeby łączenia 

płyt wypadały na co drugim słupku. Przesunięcie okładzin względem siebie powinno wynosić  400 mm 

w przypadku poziomych spoin, a pojedynczy moduł (odległość między słupkami) w przypadku 

pionowych spoin. 

 Okładziny z płyt g-k należy mocować do konstrukcji nośnej za pomocą blachowkrętów w rozstawach: 

- 250 mm przy jednej warstwie okładzin; 

- przy dwóch warstwach: 500 mm dolna warstwa, 250 mm górna warstwa; 

- przy trzech warstwach: 750 mm dolna warstwa, 500 mm średnia warstwa, 250 mm górna warstwa. 

Minimalna głębokość przenikania wkrętu przez słupek nie powinna być mniejsza niż 10 mm. 

Podczas montażu płyt g-w należy zwracać uwagę na zalecenia technologiczne producentów. 

Odchylenia powierzchni ścian działowych lub obudowy stelaży i szachów instalacyjnych- sprawdza się 

za pomocą dwumetrowej łaty, pionu murarskiego oraz kątownika budowlanego (ramienia kątownika 1 x 

1 m). Przy tym sprawdza się: odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi płaszczyzny od linii 

prostej; odchylenie powierzchni i krawędzi ściany od kierunku pionowego; odchylenie przecinających 

się płaszczyzn od projektowanego kąta (wg EN 520 lub równoważna). 

Tab. 2. Dopuszczalne odchylenia okładzin  

Klasa dokładności 

wykonania lekkiej 

ściany działowej 
  

Typ oraz parametry mierzonego odchylenia 
  

Maksymalne 

odchylenie 

od pionu dla ścian 

o wysokości do 3,5 m 
  

Maksymalne odchylenie 

od pionu dla ścian 

o wysokości od 3,5 do 6,5 m 
  

Klasa dokładności I 

  

2 mm/1 m i nie więcej 

niż 4 mm na całej 

długości ściany 

  

2 mm/1 m i nie więcej niż 6 mm na całej długości ściany 

  

Klasa dokładności II 

  

1,5 mm/1 m i nie więcej 

niż  

3 mm na całej długości 

ściany 

  

1,5 mm/1m i nie więcej niż 

4 mm na całej długości ściany 

  

Maksymalne odchylenie kątów 

Klasa dokładności I Nie więcej niż 2 mm/1 m 

Klasa dokładności II Nie więcej niż 1,5 mm/1 m 

Prześwity pomiędzy łatą a ścianą 

  
Maksymalny 

prześwit, mm 
Liczba prześwitów 

Klasa dokładności I 3 5 

Klasa dokładności II 2 3 

 

 5.2.5. Wykonanie spoinowania połączeń oraz szpachlowanie.  
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru ścian, obudów, sufitów z płyt g-k  określają cztery poziomy 

szpachlowania. 

Pierwszy poziom szpachlowania (podstawowy) uwzględnia wykonanie spoinowania połączeń płyt 

okładzinowych oraz pokrycie masą szpachlową widocznych części mocujących. 
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Drugi poziom szpachlowania (standardowy) obejmuje prace w zakresie poziomu pierwszego oraz 

powtórne szpachlowanie systemami pocienionymi aż do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni 

spoiny do powierzchni płyty. Przy tym niedopuszczalne jest pozostawienie śladów narzędzi. 

Dopuszczalna jest widoczność granic pomiędzy powierzchnią kartonu a powierzchnią masy szpachlowej 

(w świetle dziennym i sztucznym). 

Trzeci poziom szpachlowania przewiduje oprócz prac wymienionych przy poziomie drugim 

szpachlowanie całej powierzchni spoin oraz okładziny szpachlówkami zamykającymi mikropory na tych 

powierzchniach. Na tym poziomie dopuszczalna jest nieznaczna widoczność granic między 

powierzchnią kartonu a powierzchnią masy szpachlowej (w świetle sztucznym).  

Czwarty poziom szpachlowania przewiduje wykonanie prac objętych trzema poziomami oraz: 

- grubowarstwowe szpachlowanie całych powierzchni ścian polegające na nałożeniu i wygładzeniu 

pocienionych szpachlówek; 

- polerowanie nałożonej warstwy szpachlowej. 

Przy czwartym poziomie szpachlowania styki pomiędzy okładzinami nie powinny być widoczne 

w świetle dziennym lub sztucznym. 

Na etapie przetargowym przyjmuje się wykonanie szpachlowania na trzecim etapie  dla ścian odkrytych i 

sufitów podwieszonych , ściany licowane płytkami ceramicznymi zostaną wykonane wg standardowych 

rozwiązań. 

 

5.2.6. Montaż okładzin z płyt g-k na stropach na ruszcie 

Przy wykonywaniu sufitów podwieszonych zostanie przyjęte rozwiązanie systemowe jednego 

producenta (kompletny zestaw dostarczony przez jednego producenta).  

Do wykonania sufitów podwieszanych zostaną zastosowane ruszty metalowe.  

Odporność na korozję wg PN-EN 1670:2000 - klasa 2 dla rusztów stalowych (lub równoważna).  

Podczas wykonania sufitów podwieszanych zawsze należy skontrolować odległości pomiędzy 

elementami zawieszenia. 

W celu przeprowadzenia badań zdawczo-odbiorczych należy mieć: poziomicę metrową oraz 

dwumetrową, poziomicę laserową. 

 W trakcie odbioru sufitów podwieszanych należy przeprowadzić następujące badania: 

1. W przypadku instalacji -w elementach sufitu podwieszanego-  elementów instalacji wentylacji 

oświetlenia lub innych instalacji należy przeprowadzić próby dla tych instalacji w zakresie 

przewidzianym odpowiednimi warunkami technicznymi. 

2. Oznaczenie poziomu. Wysokość sufitu powinna być mierzona od wskazanego określonego oznaczenia 

poziomu. 

3. Płaskość. Maksymalna odchyłka płaskości powinna być mniejsza lub równa 2 mm/1 m, maksymalnie 

5 mm na długości 5 m, mierzona poziomo w miejscach mocowania zawieszenia, w każdym kierunku. 

Wymagania te mają zastosowanie przy montażu elementów rusztu, elementów połaci i kształtowników 

przyściennych. 

4. Prostokątność. Ruszt (kształtowniki nośne i poprzeczne) powinien być zamontowany z zachowaniem 

kąta prostego. Dopuszczalne odchyłki zależą od wymiarów stosowanych płyt oraz systemu ich 

mocowania. Praktyczną metodą kontroli prostokątności rusztu jest regularna kontrola przekątnych 

podczas montażu i/lub ocena poprawności dopasowania stosowanych płyt. Listwy i ich kształtowniki 

nośne powinny być bez wyjątku montowane z zachowaniem kąta prostego. Dopuszczalne odchyłki 

zależą od typu listwy. Z doświadczenia praktycznego wynika, że nawet małe odchylenie od 

prostokątności prowadzi do widocznego odkształcenia listwy. 

5. Sprawdzenie liniowości listew. Listwy łącznie z elementami dodatkowymi i nośnymi należy układać 

dokładnie w linii prostej, zgodnie z wymiarami i tolerancjami modularnymi. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na zachowanie liniowości w punktach połączeń z kształtownikami nośnymi. Listwy lub płyty 

odporne ogniowo powinny być mocowane przylegająco do otaczających ścian, kolumn oraz przy 

elementach zawiesi w sposób, który odpowiada zbadanemu sufitowi, którego właściwości ogniowe 

oceniono. 

6. Sprawdzenie przylegania listew. Listwy powinny szczelnie przylegać do siebie, elementów przegród, 

kolumn, innych elementów występujących w pomieszczeniu. 
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7. Sprawdzenie cięcia elementów połaci na wymiar. Podstawowym wymaganiem w stosunku do 

elementów połaci jest ich rozmieszczenie, zaczynając od środka powierzchni sufitu, od środka elementu 

połaci lub środka połączenia pomiędzy elementami połaci w taki sposób, aby docinane płyty miały 

szerokość minimalną równą połowie szerokości lub długości płyty. W innych przypadkach 

rozmieszczenie płyt powinno być uzgodnione z projektantem obiektu i uwzględniać rozmieszczenie 

przegród, kolumn, mocowanie opraw oświetleniowych etc. W przypadku cięcia płyt na wymiar 

i umieszczenia ich na kształtownikach o przekroju T powinny one opierać się na kształtowniku 

przyściennym na szerokości co najmniej 10 mm. 

8. Kontrola wizualna czystości elementów sufitu, braku uszkodzeń mechanicznych. 

9. Kontrola obciążenia elementów sufitów. Podczas odbioru sufitów podwieszanych należy sprawdzić, 

czy elementy sufitu nie zostały obciążone nieprzewidzianymi w projekcie elementami instalacji (np. 

kable instalacji elektrycznej, przewody wentylacyjne ). 

Kompletny zestaw (łącznie z wyposażeniem), rusztów sufitowych sprzedawanych jako kompletny 

zestaw lub w oddzielnych elementach oraz płyt sufitowych –powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-EN 13964:2005 oraz instrukcji montażu producenta. 

W suficie podwieszony zostaną wykonane klapy rewizyjne, w miejscu montażu wentylatorów 

kanałowych. 

 

5.3. Montaż drewnianych ścianek giszetowych kabin w.c. 

Montaż ścianek drewnianych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów ścianek 

wraz z kompletnymi okuciami i wytyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu 

rozmieszczenia elementów następuje tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki 

kabin do ścian i posadzek. 

Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do 

podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż 

skrzydeł drzwiowych, zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte oraz uchwytów na ubrania i uchwytów na 

papier toaletowy. 

Montaż należy prowadzić wg instrukcji producenta/dostawcy fabrycznie wykonanych ścianek. 

Krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane będą do posadzki kamiennej (lastryko) 

aluminiowymi profilami U o długości równej całkowitej wysokości ścianki. Spinający profil górny z 

aluminium o zaokrąglonych krawędziach, biegnie górnym brzegiem na całej długości ściany frontowej. 

Elementy konstrukcyjne skręcane, stopki mocowane na kołki rozporowe lub kotwy wklejane do 

posadzki. 

 

5.4. Montaż wyposażenia 

Wszystkie elementy wyposażenia zostaną zamontowane zgodnie z dostarczoną przez producenta 

instrukcją obsługi, przed zamówieniem dostawy elementów wyposażenia pomieszczeń sanitarnych 

(lustra, podajniki papieru, dozowniki mydła, kosze na odpadki, szczotki do w.c., elektryczne suszarki do 

rąk) –Wykonawca dokona uzgodnień dostawy z Zamawiającym. Wszystkie wyroby będą pochodzić od 

jednego producenta w celu ujednolicenia wyglądu i właściwości technicznych wyposażenia 

przeznaczonego do toalet publicznych. 

Elektryczną suszarkę należy instalować na wysokości: 

 w miejscach przeznaczonych dla mężczyzn - 120 cm, 

 kobiet - 115 cm, 

 niepełnosprawnych - 100 cm, 

uniwersalna wysokość to 110 cm od podłogi.  

Zalecana liczba montowanych suszarek: 

 w toaletach o normalnym natężeniu ruchu z jedną umywalką - 1 suszarka, 

 w toaletach o zwiększonym natężeniu ruchu należy montować 1 suszarkę na każde 2 umywalki. 
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Zaleca się umiejscowienie suszarki między umywalką a drzwiami wyjściowymi. Nie należy instalować 

suszarki pomiędzy umywalkami, przy ubikacjach, pisuarach lub prysznicach. Jeżeli suszarka 
automatyczna jest instalowana nad blatem lub półką to minimalna odległość od powierzchni poziomej 

powinna wynosić 40 cm. 

 

Poręcze dla niepełnosprawnych: 

Po obydwu stronach umywalki powinny znajdować się uchwyty umożliwiające przytrzymanie się osobie 

niepełnosprawnej. Mogą to być uchwyty wzdłuż umywalki, wystające o ok. 5 cm przed czoło umywalki, 

mocowane na wys. do 85 cm i oddalone od siebie o 70 cm. Akcesoria należy zamontować w taki sposób, 

aby były one w zasięgu ręki również w pozycji siedzącej. Wskazane są specjalnie wyprofilowane 

uchwyty umożliwiające odstawienie kuli. 

W przypadku obszaru przy toalecie zastosowanie uchwytów po obu stronach WC jest niezbędne. W 

zależności od potrzeb uchwyty dostępne są w różnych długościach. Poręcze przyścienne mogą być stałe, 

uchylne lub uchylne i składane. W ostatnim przypadku po złożeniu przylegają do ściany, co ułatwia 

przemieszczanie się w łazience, rozwiązanie takie jest wskazane dla małych pomieszczeń gdzie ważny 

jest każdy centymetr powierzchni. Wysokość WC z deską powinna wynosić 48 cm, sugerowana 

przestrzeń po obu stronach to 95 cm. Powinna być zapewniona przynajmniej z jednej strony, ściana z 

drugiej strony powinna być w takim przypadku w odległości 30 cm. Mocuje się wtedy na niej uchwyt 

poziomy lub uchwyt w kształcie litery L. Wszystkie elementy wyposażenia zamontowane zgodnie z 

instrukcjami producentów. Warunki kontroli i odbioru wykonanych robót według wytycznych zawartych 

w dokumentacji technicznej zamocowanego wyposażenia. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST-00 

„Wymagania ogólne" pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie 

badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w normach i instrukcjach 

producentów, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2. Kontrola jakości wykonanej suchej  zabudowy 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem 

nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

certyfikaty, atesty i aprobaty wystawione przez producentów oraz na sprawdzeniu kompletności dostaw. 

W czasie realizacji systemu suchej zabudowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich 

elementów sufitów podwieszonych, ścian i obudowy g-k, konstrukcji rusztów oraz zastosowanych 

akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane. Aby można było 

kompleksowo ocenić jakość wykonania zabudowy, konieczna jest ocena jakości wykonania wszystkich 

robót zanikających (wg wyszczególnienie w pkt. 5.2) 

Wraz z dostawą kabin w.c. dostarczone zostaną instrukcje montażu w języku polskim, a na każdym 

opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

-nazwę i adres producenta,  nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, datę produkcji i 

nr partii,  wymiary,  liczbę sztuk w pakiecie,  numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak 

bezpieczeństwa, znak budowlany.  

Dokumenty te będą stanowiły podstawę do odbioru materiałów oraz montażu ścianek giszetowych kabin 

w.c.  

Wyniki badań  powinny być wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Powierzchnię sufitów podwieszonych oblicza się jako iloczyn długości i szerokości mierzonych w 

świetle ścian surowych lub otynkowanych ( w przypadku występowania tynków istniejących). 

Powierzchnię ścianek działowych i obudowy urządzeń sanitarnych  oblicza się (oddzielnie dla 

poszczególnych rodzajów i typów konstrukcji) jako iloczyn długości i wysokości, mierzonych w świetle 

surowych/otynkowanych  ścian i stropów 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 

Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i ustaleniami z  Inspektorem nadzoru.  

 

8.1.  Odbiór ścian i sufitów podwieszanych w systemie g-k 
 

Wymagania przy odbiorze określają” Warunki techniczne wykonania i odbioru ścian, obudów, sufitów 

z płyt gipsowo-kartonowych” 

 Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną, 

b) rodzaj zastosowanych materiałów (zestawów), 

c) przygotowanie podłoża, 

d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e) wichrowatość powierzchni. 

ad e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 

pochylenia występującym w pomieszczeniach sanitarnych ( w przypadku niemożności zamontowania 

stropów podwieszonych na wysokości nadproży okiennych) . Kąty dwuścienne utworzone przez te 

płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z istniejącej zabudowy 

(prawdopodobnie  instalacje wymusiły zabudowę stropów podwieszonych poniżej nadproży okiennych) . 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 

przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 

dowolnym miejscu powierzchni. Wymagania przy odbiorze okładzin umieszczono w tab. 2. punkt 5.1.4 

8.2. Wymagania przy odbiorze systemowych ścianek i kabin w.c. 

Sprawdzeniu podlega: 

-zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, prawidłowość spadków i regulacji wysokości ścianek, 

- prawidłowość i kompletność wykonania ścianek, 

- prawidłowość zamocowania desek, płyt drewnianych, ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach, 

-równość i płaskość powierzchni, przyleganie do podłoża elementów mocujących, 

-wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 

płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 
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płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 

okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. 

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi 

od linii prostej 

 Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się płaszczyzn 

od kątów  

  

  

pionowego 

 
poziomego 

 Nie większa niż 1 mm i w 

liczbie nie większej niż 2 

szt. na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

 Nie większe niż 1 

mm i ogółem nie 

więcej niż 2 mm 

Nie większe niż 1 mm 

i ogółem nie więcej 

niż 2 mm na całej 

powierzchni 

ograniczonej 

ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 1 mm na 

długości 

łaty kontrolnej 2 m 

8.4. Odbiór wyposażenia pomieszczeń sanitarnych 

Uchwyty dla niepełnosprawnych powinny być wykonane i odebrane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Po zamontowaniu poręczy (uchwytów) dla nps sprawdzić je należy obciążeniem 120 kg. 

Pozostałe wyposażenie należy zamontować zgodnie z instrukcjami producenta,  w miejscach 

wskazanych projektem.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

wykonanie robót , które zostały określone w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie z 

obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki pomiarów.  

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-EN 10021 :2009 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 

PN-EN 13658-1:2009  
 

Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania 

i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne 

PN-EN 520+A1:2010   Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań  

PN-EN 13501-

1+A1:2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków –

 Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

 

PN-EN 

13964:2005/A1:2008 
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wymiany dźwigu 

osobowego wykonywanych w ramach zadania: „KONSERWACJA I REWITALIZACJ 

POCYSTERSKIEGO KLASZTORU W TRZEBNICY – POMNIKA HISTORII, CELEM 

POSZERZENIA OFERTY TUTYSTYCZNO– KULTURALNEJ –ETAP I” 

CZĘŚĆ A – POZIOM PARTERU I STREFA WEJŚCIA W PRZYZIEMIU  

CZĘŚĆ B  - WIEŻA PÓŁNOCNA - OD POZIOMU TRZECIEJ KONDYGNACJI 

NADZIEMNEJ 

Obiekt: pocysterski  klasztor  w Trzebnicy  

Adres inwestycji: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. W. Bochenka 30,  

dz. nr 6, 5;  AM-12,  obręb: Trzebnica 

  

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wymiany dźwigu wraz z niezbędnymi robotami pomocniczymi 

występującymi przy montażu dźwigów osobowych tj.: 

1.Wykonanie i rozebranie rusztowań i pomostów w szybie. 

2. Wykonanie niezbędnych podkuć otworów dla osadzenia elementów dźwigu, wraz z 

zamurowaniem i otynkowaniem. 

3. Przekucie otworu w stropie wraz z obrobieniem otworów dla przeprowadzenia lin. 

4. Niezbędne zamurowania otworów w stropie i po osadzeniu kotew. 

5. Przymurowanie części ściany pod wyłącznik dźwigu, wraz z otynkowaniem. 

6. Wykonanie dobetonowania fundamentów pod wciągarkę oraz podpór odbojowych. 

7. Wykonanie izolacji posadzki podszybia, w razie konieczności jej rozbiórka, prawidłowa 

izolacja przeciwwilgociowa i odtworzenie warstw posadzkowych, 

8. Malowanie prowadnic,  elementów stalowych oraz liter. 

9. Transport wciągarki oraz elementów dźwigu i osprzętu na odpowiednie kondygnacje. 

10. Usunięcie i wywóz gruzu z podszybia. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania wg ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, uzgodnieniami z  nadzorem inwestorskim , obowiązującymi  

przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego 

stosowania oraz normami i dokumentami wskazanymi w Projekcie Wykonawczym.  

Montaż i demontaż dźwigu musi być wykonany przez jednostkę uprawnioną posiadającą 

również autoryzację producenta dźwigu. Po montażu dźwig odbiera Urząd Dozory 

Technicznego i wystawia dokumenty dopuszczające urządzenie do użytkowania. 

  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne stosowania materiałów 

 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 

207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
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Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty, certyfikaty i być dopuszczone do stosowania w 

obiektach użyteczności publicznej. 

A. Parametry techniczne jaki powinien spełniać dźwig osobowy po wymianie. 

 

Udźwig -  900 kg lub 13 osób 

Napęd 

- elektryczny wciągarka bezreduktorowa   

z zastosowaniem przemiennika częstotliwości 

zapewniający łagodny start i zatrzymanie kabiny 

Prędkość - 1,0 m/s 

Wysokość podnoszenia - 14,47 

Ilość przystanków - 5 ( na poziomie parteru – kabina przelotowa) 

Ilość dojść - 5 

Kabina 

nie- przelotowa o wym.: 

szerokość:  1100 mm 

głębokość:  1830 mm 

wysokość:  2100 mm 

Drzwi kabinowe 

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe o wym. 

900x2000,  

na poziomie parteru (2 szt.)  

oraz na poziomie piwnic (1 szt.) drzwi EI 60 

Drzwi szybowe 
- automatyczne teleskopowe 2 panelowe o wym. 

900x2000  

Sterowanie 

- elektroniczne mikroprocesorowe zbiorcze góra dół 

 z możliwością programowania funkcji, 

odwzorowanie kabiny w szybie magnetyczny 

absolutny system pomiarowy  

Położenie maszynowni - górne nad szybem 

Zasilanie - 400/230 V, 50Hz 

Moc / Ilość startów na 

minutę 
- 8,0 kW / 180/godz. 

Szyb - istniejący 1700 x 2400 

Nadszybie/Podszybie - istniejące 3430/1700 
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B. Wykonanie i wyposażenie dźwigu 

 

1. Kabina  

a) Ściany Panele ścienne wykonane z blachy nierdzewnej 

szlifowanej 

b) Sufit Podwieszany, biały z wbudowanym oświetleniem 

ledowym załączanym automatycznie po otwarciu drzwi 

kabiny  

i wentylatorem mechanicznym załączanym 

automatycznie, otwory oświetleniowe w podsufitce 

wykonane techniką laserową wzór do uzgodnienia, 

c) Podłoga Płyty z lastrico 30x30 w kolorze szarym (na wzór istn.  

w krużgankach)  

d) Panel 

dyspozycji 

1) Na całej wysokości kabiny wykonany ze stali 

nierdzewnej wyposażony w: oświetlenie awaryjne 

zasilane  

z akumulatorów 24V, 

2) cyfrowy piętrowskazywacz ze strzałkami kierunku 

dalszej jazdy  

3) przyciski dyspozycji podświetlane opisane w języku 

Braile’a  

4) sygnalizację wzrokową i akustyczną przeciążenia 

kabiny oraz nawiązywania połączenia alarmowego 

5) interkom - urządzenie do komunikacji głosowej 

pomiędzy kabiną dźwigu i maszynownią oraz z 

służbami ratowniczymi (wskazanym numerem telefonu 

np. konserwatora, obsługi, numerem alarmowym) 

zgodne z normą PN-EN 81-28, 

6) system kontroli dostępu na poszczególne kondygnacje, 

7) przełącznik kluczykowy blokady drzwi na przystanku  

i wyłączenia wezwań, 

8) moduł mówiący. 

e) Wyposażenie Lustro, obustronne poręczę wykonaną ze stali 

nierdzewnej,  

cokół przypodłogowy wykonany ze stali nierdzewnej 

2. Drzwi 

kabinowe 

 

Napęd regulowany 

Mechanizm: zamknięta skrzynia z wysoką 

wytrzymałością na zwichrzenie. Skrzynia mechanizmu 

chroniąca elementy mechaniczne na całej długości. 

Rolka nośna (cicha)  

o średnicy d=65 mm o wytrzymałości 6 milionów 

cykli. Emisja dźwięku 49 dB(A). Masywna prowadnica 

o wysokiej wytrzymałości na skręcanie. 

Wystrój: skrzydła dwuściankowe obłożone stalą 

nierdzewną 

 -bariera fotoelektryczna (kurtyna) 

 -mechanizmy zabezpieczenia przed ściśnięciem 

Część A PARTER I PRZYZIEMIE 6. Wymiana 

dźwigu 
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Progi aluminiowe posiadające otwory umożliwiające 

wypadanie brudu i zapobiegające zacinaniu się drzwi,  

3. Drzwi 

szybowe 

 

Mechanizm: zamknięta skrzynia z wysoką 

wytrzymałością na zwichrzenie. Skrzynia mechanizmu 

chroniąca elementy mechaniczne na całej długości. 

Rolka nośna (cicha)  

o średnicy d=65 mm o wytrzymałości 6 milionów cykli. 

Emisja dźwięku 49 dB(A). Masywna prowadnica o 

wysokiej wytrzymałości na skręcanie. 

 

Wystrój: skrzydła dwuściankowe obłożone stalą 

nierdzewną, ościeżnica wykonana ze stali nierdzewnej 

1,5 mm 

progi aluminiowe posiadające otwory umożliwiające 

wypadanie brudu i zapobiegające zacinaniu się drzwi,,  

4. Kaseta 

wezwań 

Zamontowana w ościeżnicy drzwi szybowych 

wykonana ze stali nierdzewnej na wszystkich 

przystankach wyposażona w piętro wskazywacz ze 

strzałkami kierunku jazdy na każdym przystanku 

5. Wyposażenie 

dodatkowe 

1) Informacja akustyczna o dojeździe kabiny na 

przystanek „gong” 

2) Parking kabiny jeżeli przez zadany w sterowniku okres 

czasu nie zostaną zarejestrowane dyspozycje lub 

wezwania kabina samoczynnie zjedzie na przystanek 

zadany w sterowniku (przystanek parkingowy). 

3) Urządzenia do awaryjnego dojazdu kabiny do 

najbliższego przystanku z otwarciem drzwi kabinowych 

w przypadku zaniku napięcia 

4) Moduł mówiący 

5) Możliwość wpięcia do tablicy sterowej sygnału z 

systemu p.poż  

w celu automatycznego wyłączenia dźwigu po 

zjechaniu na przystanek podstawowy 

6) Kontrola dostępu 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
• wysoka jakość i sprawność zastosowanych podzespołów, 

• duża niezawodność i trwałość, 

• estetyczne wykończenie, 

• łatwa i niekosztowna konserwacja, 

• dyspozycyjny i szybko reagujący serwis techniczny. 

Wymiana istniejących drzwi w dźwigu istniejącym 

Wymiana istniejących drzwi w dźwigu istniejącym zlokalizowanym w skrzydle wschodnim na 

poziomie przyziemia i parteru na drzwi ppoż. w klasie EI 60 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 

przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 

materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 

obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 

eksploatacyjne. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST  „ Wymagania ogólne". 

Transport  elementów  urządzenia dźwigowego zgodnie z instrukcją producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Demontaż i montaż dźwigu 

Dla nowego dźwigu oraz szybu i maszynowni przyjęto standard wykonania przy uwzględnieniu 

istniejących warunków technicznych budynku i wymagań obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

Dodatkowo należy przewidzieć przeprowadzenie niezbędnych robót  budowlanych dla szybu i 

maszynowni aby uzyskać parametry technicznego projektowanego dźwigu (przewidywane roboty 

wyszczególniono w pkt. 2- wykucie otworu drzwiowego z jego przesklepieniem ujmują ST-roboty 

murowe). 

Dostarczone elementy winny być oznakowany w sposób jednoznaczny w formie wywieszek lub 

tabliczek, zgodnie z dostarczoną specyfikacją. Dostarczone elementy winny być składowane 

zgodnie z dostarczoną instrukcją składowania. Pozostałe warunki podane są w Informatorze 

technicznym (DTR) dostarczonym wraz z urządzeniem przez producenta. 

Montaż dźwigów może odbywać się po całkowitym wykonaniu robót w maszynowni i szybie 

oraz dokonywanym protokolarnie ich odbiorze, po uprzednim sprawdzeniu podstawowych 

wymiarów szybu maszynowni. 

 

Wykonanie całości robót montażowych oraz robót pomocniczych uwzględnia: 

- roboty przygotowawcze, 

- demontaż istniejącego dźwigu ze złomowaniem elementów zużytych technicznie, 

- rozpakowanie i segregowanie dostarczonych elementów, 

- transport urządzeń, materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- zainstalowanie sprzętu montażowego 

- oczyszczenie elementów urządzeń z brudu i smarów konserwacyjnych, przemycie i powtórne 

nasmarowanie smarem eksploatacyjnym, 

- zamontowanie urządzeń i mechanizmów na właściwym miejscu, wypoziomowanie i montaż, 

- uzupełnienie powłoki antykorozyjnej i kolorystycznej, uszkodzonej w trakcie montażu, 

- demontaż i odtransportowanie sprzętu montażowego, narzędzi i materiałów pomocniczych, 

-wykonania i rozbiórki rusztowań, 

- dokumentacja rejestracyjna i paszportowa. 

Wykonawca uwzględni nakłady dotyczące wymaganych prób montażowych i obciążeniowych i 

wszystkie czynności z udziału danego dźwigu w ruchu próbnym. 

Uwaga: roboty elektryczne wg ST- branży elektrycznej 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0”Wymagania ogólne" 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową oraz z Warunkami technicznymi.  

Próby techniczne wg przepisów DT- próby obejmują czas na wnoszenie i wynoszenie 

obciążenia do kabiny. 

Komisje i odbiory robót 
- udział w badaniu dźwigu i przy pomiarach elektrycznych 

- transport wewnątrz obiektu obciążenia do prób. 

Regulacja dźwigu po montażu lub remoncie- bez prób z obciążeniem. 

Kontrola robót odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 "Wymaganie ogólne".  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest [kpl] -wymiany  wyeksploatowanego dźwigu osobowego obejmujący : 

koszt demontażu starego dźwigu,  koszt dostawy i montażu nowego dźwigu, wykonania 

dokumentacji technicznej powykonawczej oraz odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego wraz z 

kosztami serwisowania urządzenia w okresie gwarancyjnym.  

Dodatkowo jednostką jest szyb- obejmujący wszystkie roboty pomocnicze występujące przy 

montażu dźwigu, 

Jednostką obejmującą wymianę drzwi –jest kpl wykonanych robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych, oraz z ST- 00”Wymagania ogólne” 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

 protokoły odbiorów  robót, 

 dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń, 

 dokumentacja UDT, 
 instrukcję użytkowania dźwigu, 

  pozwolenie na użytkowanie dźwigu 
 Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonanych 

prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 

zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę i 

Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9 

Podstawą rozliczeń finansowych jest umowa o wykonanie robot, zawarta pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym. 

9.2. Wymagania szczegółowe - wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na wykonanie robót budowlanych, które zostały określone w 

niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w ST i odebrane przez 

Inspektora nadzoru. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie z 

obmiarem robót po odbiorze robót i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

10. RZEPISY ZWIĄZANE 

 

Czynności związane z wymianą/remontem dźwigów osobowych reguluje ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. ( z późn. zmianami)– Prawo budowlane (Pb).  

Przepisy  o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zmianami)  

Roboty demontażowe i montażowe dźwigów wykonane będą zgodnie z warunkami 

technicznymi, określonymi przez wytwórcę w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR). 
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1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót malarskich 

wykonywanych w ramach zadania: „KONSERWACJA I REWITALIZACJ POCYSTERSKIEGO 

KLASZTORU W TRZEBNICY – POMNIKA HISTORII, CELEM POSZERZENIA OFERTY 

TUTYSTYCZNO– KULTURALNEJ –ETAP I” 

CZĘŚĆ A – POZIOM PARTERU I STREFA WEJŚCIA W PRZYZIEMIU  

CZĘŚĆ B  - WIEŻA PÓŁNOCNA - OD POZIOMU TRZECIEJ KONDYGNACJI NADZIEMNEJ 

Obiekt: pocysterski  klasztor  w Trzebnicy  

Adres inwestycji: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. W. Bochenka 30,  

dz. nr 6, 5;  AM-12,  obręb: Trzebnica 

 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Malowanie tynków wewnętrznych sklepień farbami wapiennymi,  

Malowanie ścian farbami mineralnymi, 

Malowanie obudowy przewodów wentylacyjnych  z płyt gipsowo kartonowych farbą dyspersyjną 

(lateksową) na żywicy PVA; 

Malowanie farbą olejną lamperii, 

Malowanie uzupełniające ścian zewnętrznych (portyk, w strefie przebudowy schodów do wirydarza), 

Wszystkie roboty malarskie odbędą się   z wzgl. opracowania   „Wyniki badań konserwatorskich-

aktualizacja programu  prac konserwatorskich” –oprac. ze stycznia 2018 r. 

Roboty będą prowadzone pod nadzorem i  w uzgodnieniu z  Komisją Konserwatorską. 

 

1.3. Wymagania ogólne 
 

Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zabezpieczyć najbliższe otoczenie przed zachlapaniem, 

zabrudzeniem farbą. 

Głównym założeniem konserwatorskim  będzie przywrócenie  pierwotnej  kolorystyki wnętrz. 

W trakcie prowadzenia prac należy prowadzić pełną dokumentację konserwatorską opisową i 

fotograficzną. Przebieg prac remontowo-konserwatorskich zostanie zakończony sporządzeniem 

dokumentacji powykonawczej. 
 

Farby do malowania wnętrz powinny szczególnie charakteryzować się niskim stopniem zapachu, 

ewentualnie być całkowicie bezzapachowe, co jest możliwe przez wprowadzenie technologii wyrobów 

o niskiej zawartości LZO.  

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Min. Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. producenci 

zobowiązani są do zamieszczania na etykietach swoich produktów informację o dopuszczalnej wartości 

LZO w g/l i wartości LZO, w g/l, w produkcie gotowym do użytku. 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

Kategoria robót 45442100-8  Roboty malarskie 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00. „Wymagania 

ogólne „ 

Wszystkie materiały musza odpowiadać wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej, 

normom i aprobatom technicznym w uzgodnieniu z Komisją Konserwatorską. 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE- ROBOTY MALARSKIE  

 

 150 

 Farby wapienne 

Właściwości: 

 wysoce przepuszczalna dla pary wodnej (Sd = 0,01 m), 

 ma właściwości sorpcyjne, 

 nie tworzy napięć w powłoce, 

 umożliwia kilkakrotne malowanie. 

Uwaga: ze względu na możliwość wystąpienia przebarwień zawsze należy wykonać malowanie 

próbne na fragmencie ściany i sklepienia. 

skład 

białe wapno, mineralne pigmenty i wypełniacze, niewielka ilość 

dodatków organicznych poprawiających odporność na warunki 

atmosferyczne i obróbkę 

gęstość [g/cm
3
] ok. 1,5 

barwa/połysk biała (na zamówienie kolorowa)/głęboki mat 

zużycie [ml/m
2
] 150—200 (przy jednokrotnym malowaniu gładkiej powierzchni) 

sposób nakładania szczotką 

min. temperatura 

nakładania [°C] 8 (dotyczy otoczenia, podłoża i materiału) 

czas schnięcia 

w temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest 

powierzchniowo sucha po ok. 4-6 godz., nadaje się do powtórnego 

malowania po 24 godz. 

składowanie w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym miejscu 

utylizacja 

opakowań tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji 

Dane techniczne farb wapiennych: 

Uwaga! farb nie wolno mieszać z innymi materiałami. Gwarantuje to zachowanie ich specyficznych 

właściwości.  

Nie wolno stosować farb wapiennych na powłokach z lakierów, podłożach z wykwitami soli, 

tworzywach sztucznych i drewnie. 

Kolorystyka 

Na zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Przy nakładaniu warstwy 

końcowej, w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych należy używać farby o tym samym 

numerze partii produkcyjnej, ewentualnie wymieszać ze sobą materiał z różnych partii produkcyjnych. 

Farbę można barwić samodzielnie barwnikami  na bazie wapna, jak również za pomocą suchych 

barwników wapiennych. Tolerancję na pigment należy sprawdzić na podstawie próby. Całość 
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samodzielnie zabarwionego materiału wymieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic barwy w 

poszczególnych partiach. 

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, powierzchnie należy malować w 

jednym cyklu roboczym metodą „mokrym w mokre”. 

Na zamówienie dostępne są również farby w postaci mleka wapiennego do lazurowania. 

 

Wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe na tynkach 

renowacyjnych (farby mineralne). 
Dyspersyjna (lateksowa) farba na żywicy PVA do zastosowań na płyty gipsowe. 

FFarby do wykonywania powłok matowych odpornych na szorowanie na mokro – jakość wg normy PN-EN 

13 300:2002 
 

Preparaty gruntujące zostaną dobrane zgodnie z kartą techniczną wybranego produktu i zgodnością z 

istniejącym podłożem. 

 

Warunki przyjęcia  na budowę materiałów i wyrobów malarskich 

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i ST 

i uzgodnieniami z Komisją Konserwatorską, 

-są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ew. nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

-producent dostarczył dokumenty świadczące o odpuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne i karty charakterystyk wyrobów, 

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze (np. rozcieńczalnik), w zakresie 

wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. 

(Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 

opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie 

karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 

1171 z późn. zmianami), 

-spełniają wymogi wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

malarskich powinien się kończyć przez zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania), 

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

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 3; 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót  powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 agregaty malarskie, drabiny i rusztowania oraz sprzęt drobny: pędzle, wałki do malowania, 

szpachle i pace. 
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4 

Wyroby do robót objętych ST mogą być przewożone dowolnymi jednostkami transportu 

samochodowego. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i 

uszkodzeniami. Materiały i wyroby malarskie powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia (np. 

Karta techniczna wyrobów), 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Przed dalszą obróbką powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych i spoiny musza być zagruntowane w celu 

wyrównania chłonności kartonu i masy szpachlowej. Wstępne malowanie rozcieńczona farba nie może 

zastąpić gruntowania. Przed dalszymi pracami (malowaniem) środek gruntujący musi całkowicie 

wyschnąć.  

Malowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty gipsowo-kartonowe można pokrywać dostępnymi w handlu farbami przeznaczonymi do 

stosowania na płytach gipsowo kartonowych w budynkach użyteczności publicznej. 

• Nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, 

zawierających szkło wodne). 

• Zawsze należy wykonywać malowanie próbne, zostanie ono  wykonane  na większych powierzchniach 

płyt gipsowo-kartonowych, obejmujących spoiny i inne miejsca zaszpachlowane. 

Malowanie tynków wewnętrznych farbami wapiennymi i mineralnymi: 

 Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 

3-4 tygodniach dojrzewania 

 Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt  

      wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. 

 Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 

 Największe dopuszczalne wilgotności tynków przeznaczonych do malowania: 

Rodzaj powłoki 

z farby 

  

Maksymalna 

wilgotność podłoża, % 

masy  

Farba wapienna  6  

Farba klejowa lub 

kazeinowa  

4 

  

Farba olejna, olejno-

żywiczna, 

syntetyczna  

3 

  

Farba emulsyjna  4  

 

 Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawiewanie 

malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 

wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

 W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura 

podłoża może spowodować spękanie powłoki. 

 Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być 

wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 

 Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
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 Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, 

spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 

 Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 

powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 

 Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 

 Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 

zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 

osadzeniu okien i drzwi. 

 Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 

posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 

 Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 13300:2002 Farby 

i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja 

(lub równoważna).  

Malowanie istniejących lamperii olejnych:  

W przypadku gdy lamperia nie łuszczy się, nie wykazuje spękań oraz wykazuje właściwą przyczepność 

można ją przemalować dyspersyjnymi farbami emulsyjnymi. Jest kilka czynności, które należy wykonać 

przed przystąpieniem do prac malarskich. Pierwsza z nich to dokładne umycie powierzchni przed 

malowaniem- środkiem zalecanym przez producenta farby,  następnie środek należy zmyć czysta wodą z 

powierzchni czyszczonej. Po wyschnięciu powierzchni wskazane jest delikatne chropowacenie 

powierzchni za pomocą papieru ściernego o drobnym ziarnie tak, aby nie uszkodzić powierzchni i nie 

spowodować głębokich rys. Kolejnie należy odpylić podłoże. Jeśli podłoże wykazuje punktowe ubytki 

wskazane jest ich uzupełnienie masą szpachlową. Następnie naprawiane powierzchnie należy 

przeszlifować, odpylić i zagruntować. Wymalowanie nawierzchniowe można przeprowadzić produktem 

o wybranych parametrach i stopniu połysku.  

 

Malowanie farbami wapiennymi: 

Odpowiednim podłożem dla tych farb (wg DIN 18 550) są tynki na bazie zapraw: P I (wapienne), P II 

(wapienno-cementowe) i P III (cementowe).  

Farby wapienne  tzw. „historyczne” można nanosić metodą "al fresco" na świeży i jeszcze wilgotny tynk 

oraz techniką "al secco" na tynk już utwardzony. Nadają się także na stare mineralne powłoki malarskie. 

Naniesiona metodą "al fresco" cieniowana powłoka z farby wapiennej wysycha nierównomiernie. Z tego 

powodu na pomalowanej powierzchni mogą pojawić się wykwity wapna ze świeżego tynku, a potem 

białe łuski. Dlatego na takiej powierzchni koniecznie należy wykonać najpierw malowanie próbne. 

Gdy istotna jest równomierność powłoki malarskiej, niezbędne jest uprzednie utwardzenie tynku (tynki 

wapienne wymagają min. 4 tygodni, wapienno-cementowe oraz cementowe - min. 2 tygodni). Następnie 

należy poddać tynk fluatowaniu środkiem  jak przy farbach krzemianowych, po czym opłukać i pokryć 

farbą wapienną. Po pewnym czasie malowana powierzchnia wyrówna się i zblaknie w następstwie 

czynników atmosferycznych. Gotowa farba do wnętrz na bazie białego wapna z dodatkiem oleju 

lnianego przeznaczona do malowania i renowacji zabytkowych pomieszczeń. Szczególnie polecana jest 

do malowania tynków z dużą zawartością wapna. Może być stosowana także do renowacji starych, 

chłonnych powłok mineralnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w ST-00 

„Wymagania ogólne" pkt. 6. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie 

badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych oraz uzgodnieniami z 

Komisją Konserwatorską. 
 

6.2. Kontrola jakości robót malarskich 

Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z WTWiO.  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać kontroli podłoży: 

 wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym 

 zapylenie powierzchni ( z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 

używać czystej szmatki. 

 Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki 
 

Bezpośrednio przed użyciem farb należy sprawdzić: 

 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o  dopuszczeniu  do obrotu i  powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farby i preparaty gruntujące muszą być 

dobrane zgodnie ze wskazówkami karty technicznej farby. W przypadku zastosowania w systemach 

wielopowłokowych, produktów pochodzących od różnych dostawców, należy liczyć się z ryzykiem dość 

niebezpiecznych zjawisk: wtórnego rozpuszczania, nadmiernej plamistości, zmian struktury powierzchni. 

Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Odbiór powłok malarskich: 

Farby olejne, wapienne, syntetyczne oraz emalie i lakiery odbierane są po 14 dniach od momentu ich 

wykonania. Powłoki z farb klejowych i emulsyjnych odbierane powinny być po siedmiu dniach od 

momentu wykonania. 

Odbierane powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację; 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk; 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta; 

d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla; 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny ulegać 

rozcieraniu. 

Odbierane powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz z farb na spoiwach 

żywicznych rozcieńczanych wodą powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie; 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, niszczenia się 

powłoki i odstawania od podłoża, dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą 

rodzajowi faktury podłoża; 

c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku; 

d) przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Odbierane powłoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych 

mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Nie powinny ścierać się ani 

obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą; 
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b) nie mieć śladów pędzla; 

c) w zakresie barwy i połysku być zgodne ze wzorem producenta oraz projektem technicznym; 

d) być odporne na zmywanie wodą (z wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących); 

e) nie mieć przykrego zapachu. 

W tego rodzaju powłokach dopuszcza się: 

a) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża; 

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw; 

c) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

Odbierane powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

powinny: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta; 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń; 

c) dobrze przylegać do podłoża; 

d) być odporne na zarysowanie i wycieranie, 

e) być odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 

z odległości około 0,5 m. Podczas odbioru niedopuszczalne jest zabrudzenie farbami powierzchni 

przylegających oraz występowanie miejsc niemalowanych. 

2. Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki ze wzorcem producenta. 

3. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 

odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 

4. Sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarciu pędzlem naciętej 

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

5. Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. 

Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 

powstaną prześwity podłoża. 

6. Sprawdzenie twardości – przez lekkie przesunięcie po powierzchni osełki z drobnoziarnistego 

miękkiego piaskowca. Na powłokach nie powinno to pozostawić rys widocznych okiem nieuzbrojonym 

w rozproszonym świetle dziennym z odległości około 0,5 m. 

W przypadku przeprowadzenia ww. czynności wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane 

w formie protokółu z kontroli i badań. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane, pod 

warunkiem że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu użytkowania. W przeciwnym 

wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 7 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Powierzchnię malowanych ścian i sufitów oblicza się w [m
2
], przy malowaniu farbami wodnymi i 

mineralnymi  ścian, jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni ich nie potrąca się 

otworów do 3 m
2
. 

Jeżeli ościeża i nadproża nie są malowane, wówczas potrąca się powierzchnie otworów, mierzone w 

świetle ościeżnic lub muru (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic). Nie potrąca się jednak otworów i 

miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m
2
 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego oraz w 

uzgodnieniu z Komisją  Konserwatorską- jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  

 

8.1.  Odbiór robót malarskich 

Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z Komisją Konserwatorską, 

 zgodność z aktualizacją badań konserwatorskich, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość i dokładność wykonania robót. 

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot: 

 powierzchnia poddana malowaniu w danym kolorze nie może wykazywać różnic w kolorze i 

nasyceniu pokrycia malarskiego. 

Odbiór robot powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę 

wyników badań, wykaz usterek i możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 

wykonania robót z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

wykonanie robót , które zostały określone w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi  ST i odebrane 

przez Zamawiającego i Komisję Konserwatorską. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie z 

obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki pomiarów.  

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-EN 13300:2002 
Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
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kopolimeryzowane strenowane  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cz. B – Roboty wykończeniowe, wyd. ITB  


