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1. Wstęp
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku Domu Studenta nr 2
przy al. Bohaterów Warszawy 75 w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

a) Zakres robót obejmuje prace remontowe na korytarzach wszystkich kondygnacjach
- zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej z PCV
- przygotowaniu ścian i sufitu do wykonania robót malarskich i wykonaniu zabezpieczeń okien, drzwi i
posadzek dla prawidłowego wykonania robót malarskich
-wykonaniu  robót  wykładzinowych  (posadzka)  polegających  na  wykonaniu:  warstwy  wyrównującej
polimero-cementowej, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany,
-wykonaniu robót malarskich obejmujących gruntowanie ścian i sufitów, malowanie farbami akrylowymi
tynków  ścian  i  sufitów  oraz  płyt  gipsowo-kartonowych,  malowanie  farbą  ftalową  rur  stalowych  i
grzejników żeberkowych
-uzupełnieniu okładziny ściennej z tynków żywicznych drobnoziarnistych (w miejscach zniszczonych)
ok.30 m2 

-wykonaniu prać porządkowych po przeprowadzeniu wszystkich prac remontowych

b) Zakres robót obejmuje prace remontowe w pomieszczeniach wszystkich boksów studenckich na
wszystkich kondygnacjach polegające na:
-  zerwaniu  istniejącej  wykładziny  podłogowej  z  PCV,  w  pokojach  studenckich  wraz  z  przyległymi
korytarzykami, 
- przygotowaniu ścian i sufitu do wykonania robót malarskich i wykonaniu zabezpieczeń okien, drzwi i
posadzek dla prawidłowego wykonania robót malarskich
-wykonaniu  robót  wykładzinowych  (posadzka)  polegających  na  wykonaniu:  warstwy  wyrównującej
polimero-cementowej, posadzki  z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany (pokoje
studenckie wraz z korytarzykami),
-wykonanie gładzi gipsowych na sufitach
-wykonaniu robót malarskich obejmujących gruntowanie ścian i sufitów, malowanie farbami akrylowymi
tynków ścian i  sufitów, oraz płyt  gipsowo-kartonowych,  malowanie farbą  ftalową  stolarki  drzwiowej
(drzwi wejściowe z korytarz do pokoju i łazienki, drzwi do w,c. ), grzejników i rur stalowych,
-wykonaniu prac porządkowych po przeprowadzeniu wszystkich prac remontowych

c) Zakres robót obejmuje prace remontowe w zespole socjalnym, zespole kuchennym na wszystkich
kondygnacjach budynku, wszystkich pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu siłowni i zespołu
w. c. w piwnicy
-zerwanie  istniejącej  wykładziny  podłogowej  z  PCV  we  wszystkich  wyżej  wymienionych
pomieszczeniach
- przygotowaniu ścian i sufitu do wykonania robót malarskich i wykonaniu zabezpieczeń okien, drzwi i
posadzek dla prawidłowego wykonania robót malarskich,
-wykonaniu tynków (gładzi) gipsowych na sufitach,
-wykonaniu robót malarskich obejmujących gruntowanie ścian i sufitów, malowanie farbami akrylowymi
tynków ścian i sufitów, malowanie farbą ftalową ścian w pomieszczeniu konserwatora, rur stalowych i
grzejników
-wykonaniu  robót  wykładzinowych  (posadzka)  polegających  na  wykonaniu:  warstwy  wyrównującej
polimero-cementowej, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany 
-wymianie tynków w pomieszczeniu zespołu kuchennego na IV piętrze
-wykonaniu prac porządkowych po przeprowadzeniu wszystkich prac remontowych

d)  Zakres robót obejmuje prace remontowe w magazynach
- przygotowaniu ścian i sufitu do wykonania robót malarskich i wykonaniu zabezpieczeń okien, drzwi i
posadzek dla prawidłowego wykonania robót malarskich,
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-wykonaniu  robót  malarskich  obejmujących  gruntowanie  ścian  i  sufitów,  malowanie  farbami
emulsyjnymi tynków ścian i sufitów, malowanie farbą  ftalową  tynków ścian, rur instalacji stalowych,
izolacji rur i grzejników
-wykonaniu prac porządkowych po przeprowadzeniu wszystkich prac remontowych

e)  Zakres robót obejmuje prace remontowe polegające na wymianie drzwi do budynku w ścianie
szczytowej i drzwi do zsypu:
-wykucie z muru drzwi drewnianych dwuskrzydłowych (od strony wjazdu do zsypu - wejście do budynku
i od zssypu)
-montaż drzwi aluminiowych 2 skrzydłowych od zsypu
-montaż drzwi aluminiowych 2 skrzydłowych od strony wjazdu do zsypu (wejście do budynku)
-wykonanie wszystkich prac tynkarskich i malarskich niezbędnych po zamontowaniu stolarki drzwiowej

f)  Zakres robót obejmuje prace remontowe związane z wymianą nawierzchni podjazdu do zsypu
polegające na:
-rozebranie nawierzchni betonowej wjazdu,
-rozebraniu krawężników na podsypce cementowo piaskowej,
-mechanicznym wykonaniu koryta,
-profilowaniu i zagęszczaniu podłoża pod warstwy nawierzchni,
-wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego z zagęszczeniem mechanicznym,
-wykonaniu podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym,
-wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
-ułożeniu krawężników na podsypce cementowo- piaskowej,
-ułożeniu obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej,
-wywozie gruzu kontenerem o pojemności 8 m3 wraz z jego doniesieniem do kontenera.

g)  Zakres robót obejmuje prace remontowe związane z wymianą posadzki przy wejściu głównym
polegające na:
-zerwaniu wykładziny z płytek i warstwy wyrównawczej na spoczniku i schodach, 
-rozebraniu chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej zlokalizowanych:
przy budynku wejściu do budynku,
-rozebraniu obrzeży z płytek chodnikowych na podsypce piaskowej
-wykonaniu samopoziomującej warstwy wyrównawczej,
-wykonaniu wykładziny z mrozoodpornych płytek gres na mrozoodpornej zaprawie klejowej (spocznik i
schody),
malowaniu farbą ftalową balustrad stalowych, stalowych słupów i stalowej konstrukcji daszku,
-wywozie gruzu kontenerem o pojemności 2 m3 wraz z jego doniesieniem do kontenera.

h)   Zakres  robót  obejmuje  prace  związane  z  remontem  bramy  stalowej  i  ogrodzenia  do  ul.
Bohaterów Warszawy przy wjeździe do zsypu polegające na:
-demontażu dwuskrzydłowej bramy z siatki w ramach stalowych ,
-demontażu siatki z ramach stalowych przęseł ogrodzenia przyległych do bramy,
-wypełnieniu przęseł siatką stalową ocynkowaną powlekaną
-montażu dwuskrzydłowej bramy z siatki ocynkowanej powlekanej w ramach stalowych,
-malowaniu farbą ftalową stalowych słupków ogrodzenia i ram stalowych przęseł ogrodzenia

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  specyfikacją  i
poleceniami Inspektora.
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2. Warunki ogólne stosowania materiałów
2.1. Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994  r,  stosować  wyroby  budowlane,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
są właściwie oznaczone:

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,wykazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych-  w  odniesieniu  do  wyrobów  podlegających  tej
certyfikacji [7 i 8],

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na
spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań  podstawowych-w odniesieniu  do  wyrobów  nie  objętych
certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie
wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  tradycyjnie  uznanych
zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6],

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano
oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

2.2.Materiały stosowane do robót przygotowawczych (przy skasowaniu zacieków i ługowaniu farby
olejnej)
Wapno musi  spełniać  wymagania  normy PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  Część  1:  Definicje,
wymagania i kryteria zgodności.
Piasek  musi  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw
budowlanych.
Woda musi spełniać wymagania normy PN-88/B-32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

Gips  budowlany  szpachlowy  musi  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  13279-1:2009  Spoiwa
gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania. 

Ałun techniczny musi spełniać wymagania normy BN-75/6016-55

Wodorotlenek sodowy musi spełniać wymagania normy PN-87/Z-04005

2.3.Materiały stosowane do robót malarskich
Farby
-farby ftalowe miniowe

-farby ftalowe

-farby  na  spoiwach żywicznych  rozcieńczanych  wodą  wodorozcieńczalne,  akrylowe o  odporności  na
szorowanie klasy 1 według PN-EN 13300:2002 wodorozcieńczalne,
-farby na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą wodorozcieńczalne, lateksowe

Materiały pomocnicze

-rozcieńczalniki 
-woda
-środki do gruntowania ścian i sufitów

2.4. Stosowane materiały do wykonania robót wykładzinowych
Wykładzina do pokoi biurowych i pomieszczeń mieszkalnych
Zastosować elastyczną wykładzinę obiektową, wielowarstwową z wywinięciem na ścianę na wys. 10 cm
Parametry użytkowe wykładziny:

− przezroczysta warstwa użytkowa wykonana z poliuretanu PUR

− wykładzina produkowana w rolkach

− odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów)
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−  gwarancja na 15 lat

− grubość całkowita 2,5 mm

− warstwa użytkowa 1,2 mm
− warstwa zadrukowana 0,1 mm

− warstwa spodnia 1,2 mm

− klasa użytkowa 34/43

− grupa ścieralności T

− klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień BfL – s1

− kolorystyka – deska podłogowa
Wykładzina do pomieszczenia siłowni

− Zastosować elastyczną wykładzinę obiektową, z wywinięciem na ścianę na wys. 10 cm
Parametry  użytkowe  wykładziny:wielowarstwowa  z  nieprzeźroczystą  warstwą  użytkową  barwioną  w
masie

− wykładzina produkowana w rolkach

−  zabezpieczenie warstwa poliuretanowa PUR

−  gwarancja na 10 lat

− grubość całkowita 3,2 mm

− warstwa użytkowa 1,1 mm

− odporność na ścieranie 193mg
-klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień BfL – s1
Kleje do wykładzin
Zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem i który nie powinien
oddziaływać  szkodliwie  na  podkład.  Kompozycje  klejące  do  mocowania  wykładzin  muszą  spełniać
wymagania obowiązujących norm.

Materiał do posadzek z gresu

Płytki
kolor - szary, popielaty, 
wymiar płytki - 30x30 cm mrozoodporne,
rodzaj powierzchni – matowa,
klasa ścieralności - nie mniejsza niż 5,
klasa antypoślizgowości - nie mniejsza niż 11,
nasiąkliwość - nie większa niż 3%,
rektyfikowana - tak
płytki stopnicowe - ryflowane, z wysuniętymi noskami 
Kleje do wykładzin
Zastosować  klej  zapewniający  trwałe  połączenie  z  podkładem  i  który  nie  powinien  oddziaływać
szkodliwie  na  podkład.  Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania
obowiązujących norm.

2.5. Stosowane materiały do wykonania robót stolarskich
Materiały podstawowe
Drzwi od zsypu  1 szt. 
parametry drzwi:
drzwi dwuskrzydłowe 100/80 x 212; otwierane na zewnątrz
trójkomorowy profil aluminiowy z przekładką termiczną
współczynnik przenikania ciepła dla profilu Ug = 0,7 W/m2 K
panel  drzwiowy  stalowy,  ze  stali  o  gr.  min.  0,7  mm  z  wypełnieniem  styropianem  lub  pianką
poliuretanową o współczynniku przenikania ciepła min. Ug =1,1 W/m2 K
klamka aluminiowa od wewnątrz i od od zewnątrz
zasuwnica 3 punktowa z rolką
próg niski
wyposażone w 1 zamek z wkładką patentową
kolor RAL 8007 (lub inny w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu)
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Drzwi wejściowe do budynku w ścianie szczytowej
Parametry drzwi:
Drzwi aluminiowe 2 skrzydłowe (100/60 x 210)  – 1 szt.
trójkomorowy profil aluminiowy z przekładką termiczną
współczynnik przenikania ciepła dla profilu Ug = 0,7 W/m2 K
panel  drzwiowy  stalowy,  ze  stali  o  gr.  min.  0,7  mm  z  wypełnieniem  styropianem  lub  pianką
poliuretanową o współczynniku przenikania ciepła min. Ug =1,1 W/m2 K
klamka aluminiowa od wewnątrz i od zewnątrz
zasuwnica 3 punktowa z rolką
próg niski
wyposażone w 2 zamki z wkładkami antywłamaniowymi
kolor RAL 8007(lub inny w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu)

Materiały pomocnicze
dyble do mocowania ościeżnicy
pianka poliuretanowa

2.6. Materiały stosowane do robót tynkarskich

Materiały do tynków zwykłych
Cement
Cement  powinien  spełniać  wymagania  z  normy:  PN-EN  197-1:2002  –  „Cement.  Część  1:  skład,
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.
Kruszywa
Piasek powinien spełniać  wymagania  normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.  Piaski  do zapraw
budowlanych”, a w szczególności: 
− nie zawierać domieszek organicznych,
− mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 
− do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
średnioziarnisty odmiany 2, 
− do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.
Woda
Do  przygotowania  zapraw  i  skraplania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą  wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.

Materiały do tynków żywicznych
Tynki  cienkościenne  są  produkowane  i  sprzedawane w postaci  gotowej  do użycia  pasty o właściwej
konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać.
Dostarczane  są  w  plastikowych  wiaderkach,  nakładanie  można  rozpocząć  bezzwłocznie  po  otwarciu
pojemnika i przemieszaniu zawartości.

Materiały do tynków gipsowych
Tynki gipsowe są produkowane i sprzedawane w postaci proszku do mieszania z wodą.
Dostarczane są w papierowych workach.

2.8. Stosowane materiały do remontu nawierzchni.
Rodzaje materiałów na podsypkę
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podsypki są:
piaski, cement portlandzki,
Piasek stosowany do wykonywania warstw podsypkowych powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 i 2. Cement stosowany do wykonywania warstw podsypkowych powinien spełniać
wymagania normy PN-74/B-3000 Cement portlandzki i PN-EN-197-1
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Materiały stosowane na warstwę podbudowy z kruszywa
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć  między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rodzaje materiałów na nawierzchnie
Betonowa płyta chodnikowa 50*50*7cm fazowana szara o powierzchni obrobionej mechanicznie wg PN-
EN 1339:2005 AC:2007 Betonowe płyty. Wymagania i metody badań
Betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005
Cement o wymaganiach zgodnych z normą  PN-B 19701.  Piasek o wymaganiach  zgodnych z PN-B-
06712 i PN=B=06711.

Rodzaje materiałów na krawężniki i obrzeża
Obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1340:2005

2.10. Materiały stosowane do robót ślusarskich
-siatka stalowa ocynkowana powlekana
-gotowe  do  zamontowania  bramy  stalowe  z  kształtowników  wypełnione  siatką  stalową  ocynkowaną
powlekaną;  wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonanie  bramy  muszą  posiadać  atest,  aprobaty
techniczne i spełniać wymagania obowiązujących norm,

3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.
Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  terminami przewidzianymi
w harmonogramie robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót przygotowawczych
-przecinaki, młotki, wyciąg

3.3. Sprzęt do wykonania robót malarskich
wałki i pędzli do malowania

3.4. Sprzęt do wykonania robót  wykładzinowych
betoniarki,
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3.5. Sprzęt do wykonania robót stolarskich
Roboty można wykonywać przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego.

3.6. Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich
-szczotki do czyszczenia podłoża
-kielnie
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
-pace
-pędzle
-pojemniki na zaprawę
-betoniarki

3.7. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Sprzęt do wykonania warstw podsypkowych
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się możliwością
 korzystania z następującego sprzętu:
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

Sprzęt do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z płytek betonowych i kostki powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
betoniarki, ubijaków mechanicznych.

Sprzęt do wykonania krawężników i obrzeży
Roboty można wykonywać przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego.

3.8. Sprzęt do wykonania robót ślusarskich
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania robót  ślusarskich  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu: 
spawarka i drobny sprzęt pomocniczy.

4. Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów do których zalicza się:
-samochód dostawczy do 0,9t,
-samochód skrzyniowy 5.0t
-samochód samowyładowczy.
Liczba środków transportu powinna być określona w projekcie organizacji robót.

5. Wykonanie robót przygotowawczych
5.1. Wymagania ogólne
Roboty przygotowawcze należy wykonywać na podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej i poleceń
Inspektora Nadzoru.
Teren, na którym prowadzone są prace przygotowawcze należy zabezpieczyć.
W czacie trwania prac przygotowawczych zabronione jest przebywanie osób postronnych w 
rejonie ich prowadzenia. Dopuszcza się wynoszenie gruzu i pozostałych materiałów z rozbiórki klatką
schodową. 

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze do wykonania prac w korytarzach
-zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami z PCV,
-aluminiowych listew osłaniających,

-skasowanie wykwitów i zacieków.
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5.3.  Roboty  przygotowawcze  do  wykonania  prac  w  pokojach  studenckich  na  wszystkich
kondygnacjach
-zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami z PCV
-zerwanie tapet,
-demontaż  grzejnika  płytowego  w  celu  umożliwienia  wykonania  tapety  natryskowej  (grzejnik  do
ponownego zamontowania),

5.4. Roboty przygotowawcze do wykonania prac w pomieszczeniach socjalnych i biurowych
-zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych z listwami z PCV,
-przetarciu tynków ścian z zerwaniem tapet lub zeskrobaniem farby,
-przetarciu tynków stropów z  zeskrobaniem farby,
-ługowaniu farby olejnej z tynków ścian,
-odbiciu tynków ze ścian,
-odbiciu tynków ze stropów,
-skasowanie wykwitów i zacieków.

5.5. Roboty przygotowawcze do prac w magazynach
-ługowaniu farby olejnej z tynków ścian,

5.6. Roboty przygotowawcze związane z wymianą posadzki przy wejściu głównym 
-zerwanie wykładziny z płytek i warstwy wyrównawczej ze spocznika i schodów, 
-ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 
-ręczne rozebranie obrzeży z płyt chodnikowych

5.7. Roboty przygotowawcze związane z wymianą drzwi i bramy z ogrodzeniem
-wykucie z muru ościeżnic drewnianych (ściana szczytowa budynku),
-wykucie z muru ościeżnic stalowych (wejście do zsypu),
-demontaż siatki stalowej z ram ogrodzenia,

5.8.  Roboty przygotowawcze związane z wymianą nawierzchni zjazdu do zsypu
-mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej,

5.9. Wywóz gruzu i złom
Załadować gruz z rozebranych elementów do kontenera.
Kontener musi zostać wywieziony przez uprawnioną do tego celu firmę.
Załadować złom ręcznie na środki transportu i wywieść do najbliższego punktu jego skupu. 

5.10. Kontrola jakości
Kontroli jakość robót przygotowawczych związanych z wymianą nawierzchni podlegają:
Sprawdzenie  wykonania  ilości  i  rodzaju  robót  na  podstawie  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  i
uzgodnień z Inspektorem Nadzoru

5.11.  Odbiory robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 21. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

6. Wykonanie robót malarskich
6.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu

robót,  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  ich  zgodność  z  projektem

wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem organizacji  robót  oraz  poleceniami

zarządzającego realizacją umowy.

6.2. Przygotowanie podłoża
Wymagania ogólne

Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność
nie powinna przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio
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malowane powinny być  ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim

materiałem.

Właściwości podłoży
Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria:

-Podłoża metalowe

•wolne od korozji

•wolne od nalotów

-Podłoża tynkowane

•brak ubytków w tynkach

•oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń
•wolne od kurzu

•suche (maksymalna wilgotność od 3% w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych

do 6% dla spoiw mineralnych)

-Podłoża drewniane

•mieć zaszpachlowane widoczne ubytki

• mniejsze zaszpachlowane odpowiednią szpachlówką oraz wygładzone

-Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych

•Mieć zaszpachlowane widoczne łączenia płyt oraz wkręty mocujące

•większe  uszkodzenia  naprawione  kawałkami  płyty  gipsowo  kartonowej,  mniejsze  zaszpachlowane

odpowiednią szpachlówką oraz wygładzone

6.3. Wymagania stawiane robotom malarskim

Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny być  prowadzone w temperaturze powyżej  + 50C oraz poniżej  250C. Prace

należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na

niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić
odpowiednią  wentylację.  Należy  zabezpieczyć  elementy  narażone  na  zniszczenie  i  zanieczyszczenie

farbą.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia.

Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.

Wymagania stawiane powłokom malarskim

Wymagania ogólne

Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową
barwę  i  połysk  zgodne  z  wzornikiem  producenta  oraz  projektem.  Dopuszczalna  jest  chropowatość
powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć,
mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża.

Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby

Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być:

-Farby ftalowe

•odporne na zmywanie środkami myjącymi

•odporne na ścieranie i zarysowania

-Farby na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą
•odporne na tarcie na sucho

•odporne na zmywanie środkami myjącymi
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6.4.  Wykonanie robót malarskich
Zakres  robót  malarskich  został  wykazany  w  punktach  1.2.a,b,c,d,g,h  niniejszej  Specyfikacji
Technicznej

Malowanie poszczególnych pomieszczeń należy wykonywać kolejno.
Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy odpowiednio przygotować
powierzchnię malowanych elementów poprzez wykonanie następujących prac:
-wykonanie zeskrobania i zmycia farb ze ścian i sufitów, 
-wykonanie reparacji pęknięć, rys i uszkodzeń na ścianach i na suficie,
-wykonanie gruntowania ścian i sufitów preparatami do gruntowania.
Ściany w pokojach i przedpokojach malować farbami akrylowymi.
Ściany łazienek i w. c. powyżej okładziny z płytek malować farbami akrylowymi.
Sufity malować farbami akrylowymi.
Ściany w pomieszczeniu konserwatora i w pomieszczeniach magazynów malować  do wysokości 2,0m
dwukrotnie farbami ftalowymi
Elementy metalowe (rury, grzejniki balustrady) malować dwukrotnie farbami ftalowymi.
Stolarkę drzwiową malować dwukrotnie farbą ftalową
Kolorystykę uzgodnić z inwestorem. Kolejne warstwy farby nanosić po całkowitym wyschnięciu.
Po wykonaniu robót malarskich pomieszczenia pozostawić w stanie nadającym się do zamieszkania. 

Balustradę i konstrukcję stalową znajdującą się na schodach przy wejściu głównym do budynku malować
jednokrotnie farbą  ftalową  przeciwrdzewną  miniową,  oraz dwukrotnie farbą  ftalową  do stosowania do

powierzchni  metalowych  zewnętrznych. Kolejne  warstwy  farb  nanosić  po  wyschnięciu  każdej
warstwy.
Kolorystykę uzgodnić z inwestorem.

6.5.Kontrola jakości 
Zasady ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca  jest  zobowiązany prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  specyfikacji

technicznej.

Próbki do badań będą z zasady 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.

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego

zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek przeprowadzać  dodatkowe badania  tych materiałów, które  budzą
wątpliwości  co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez wykonawcę  usunięte lub

ulepszone z jego własnej woli.  Próbki  dostarczone przez wykonawcę  do badań  wykonywanych przez

zarządzającego realizacją  umowy będą  odpowiednio opisane i  oznakowane,  w sposób zaakceptowany

przez  niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na

swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań  wykażą,  że raporty wykonawcy są  niewiarygodne,  to poleci  on

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszą
specyfikacją  techniczną.  W takim przypadku  całkowite  koszty  powtórnych lub  dodatkowych badań  i

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

Kontrola podłoży
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania,
ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać:
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-Podłoża metalowe i drewniane

•Czystość powierzchni

-Podłoża tynkowane

•równość i jakość wykonania

•wilgotność
•jakość napraw

•zabezpieczenie elementów metalowych

•czystość

-Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych

•czystość
•jakość wykonania napraw

•zabezpieczenie wkrętów

•jakość wykończenia styków

Kontrola materiałów

Badanie  materiałów  wykonujemy  bezpośrednio  przed  użyciem.  Kontrola  powinna  polegać  na

sprawdzeniu:

•dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu

•terminów przydatności do użycia

•wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek,

skoagulowanego  spoiwa,  śladów  pleśni,  trwałych  osadów,  zanieczyszczeń,  a  suche  mieszanki  nie

powinny być zbrylone)

Kontrola w czasie wykonywania robót

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną,
instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną.

Kontrola w czasie odbioru robót

Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w

czasie badania nie powinna być niższa niż + 50C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65%.

W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:

•zgodność wykonania z dokumentacją projektową
•zgodność ze specyfikacją techniczną
•jakość zastosowanych materiałów

•jakość powłok malarskich

−wygląd zewnętrzny 

−barwa i połysk 

−odporność na wycieranie

−odporność na zmywanie 

−przyczepność

6.6. Odbiór robót malarskich
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 21. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

−odbiorowi częściowemu

−odbiorowi ostatecznemu

−odbiorowi końcowemu

Odbiór częściowy
Podłoża  powinny być przygotowane zgodnie z punktem 6.2. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem
6.4. niniejszej Specyfikacji Technicznej)
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym  robót.

Odbiór ostateczny robót

Zasady ogólne
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie  na piśmie
zarządzającego realizacją umowy.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego.  Komisja  odbierająca
roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną.
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
 asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  według
wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do  odbioru  ostatecznego  wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
-Protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
-Specyfikację Techniczną z ewentualnymi zmianami.
-Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
-Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z  specyfikacją
techniczną.

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym 

7. Wykonanie robót wykładzinowych
7.1. Wykonanie robót
Zastosować wykładziny o parametrach zgodnych z punktem 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej
Do układania wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych nożna przystąpić po:
-zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie
-wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach
-sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki 
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach w których panują następujące warunki:
-temperatura otoczenia wynosi 17-5 C0

-temperatura podłoża wynosi 15-22 C0

-względna wilgotność powietrza nie przekracza 75% 
Przed przystąpieniem do montażu wykładziny należy sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, a
wzory i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej.
Wszystkie  materiały na 24  godziny  przed montażem należy pozostawić  w pomieszczeniu,  w którym
panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu
dokładnego dopasowania do podłoża.
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Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny z tworzyw sztucznych
Podłoże  pod  wykładziny  stanowią  istniejące  warstwy  stropu  na  których  należy  wykonać  warstwę
wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm z wywinięciem na ściany na wysokość 10cm.

Podłoża pod wykładziny z gresu
Podłoże  pod  wykładziny  stanowi  istniejącą  istniejące  warstwy  stropu,  wyrównane  warstwą  zaprawy
samopoziomującej  o  gr  2cm.  Warstwę  samopoziomującą  wykonać  z  gotowych  zapraw,  w  trakcie
wykonywania  robót  stosować  się  do  wytycznych  producenta  wybranej  zaprawy.  Wykonać  spadki
podkładu w kierunku wymienionych wpustów podłogowych.
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na gładko, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, odpylona.
Niedopuszczalne są  zabrudzenia bitumami  i środkami antyadhezyjnymi.  W pomieszczeniach mokrych
ułożyć warstwę ochronną z izolacyjnej folii polietylenowej, folię układać na „zakład”.
Podłoża pod posadzki betonowe
Podkład  betonowy  powinien  być  wykonany  z  betonu  co  najmniej  C12/15.  Grubość  podkładów
betonowych powinna wynosić minimum 50mm.
Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  gładko,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami
antyadhezyjnymi. 
W podkładzie należy wykonać otwory umożliwiające osadzenie wpustów do odprowadzenia wód 
opadowych

Wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych 
Klejenie wykładziny
Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie ze sztuką
budowlaną. 
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany
położonej najdalej od wejścia. Wykładzinę należy przykleić całą powierzchnią do podłoża. Do klejenia
wykładziny  stosować  kleje  zalecane  przez  producenta  wykładziny.  Przestrzegać  norm zużycia  kleju
zawartych  w danych  producenta.  W celu  przyklejenia  należy  zwinąć  płat  rozłożonej  wykładziny  do
połowy, a drugą część wykładziny zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment
podłoża nanieść klej za pomocą packi ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (około 10-
15  min  od  jego  nałożenia)  należy  dokładnie  docisnąć  wykładzinę  do  podłoża,  a  następnie  całą
powierzchnię  przewalcować  wałkiem dociskowym  o  ciężarze  ok.  50-70  kg.  Ewentualne  ślady  kleju
występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki nie
należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. Wykładzinę wyłożyć na ścianę na wysokość 10cm.
Spawanie wykładziny na gorąco
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny.
Zbyt wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w
skutek  działania  wysokiej  temperatury  na  niecałkowicie  związany  klej.  Styki  wykładziny  można
zafrezować  za  pomocą  ręcznej  lub  automatycznej  frezarki,  a  następnie  w  powstałe  wyżłobienie
wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się stosować sznur o średnicy
4mm.  Po  wykonaniu  spawania  nadmiar  sznura  należy  ściąć,  aby  tworzył  z  wykładziną  jedną
powierzchnię.
Ścinanie sznura przeprowadza się w dwóch etapach:
-wstępne ścinanie spawu należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub 
specjalnym ścinaczem,
-wstępne ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1mm nad wykładziną,
-właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając  uwagę, aby nie
uszkodzić brzegów wykładziny,
-właściwe ścinanie należ prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.

Wykonanie wykładziny z płytek ceramicznych
Posadzkę  pomieszczeń  rowerowni  wykonać  z  płytek  z  gresu  o  wymiarach  30*30  cm i  w  IV  klasie
ścieralności  w kolorze uzgodnionym z inwestorem.  Rząd płytek spocznika od strony stopni i  stopnie
schodów wewnętrznych wykonać z ryflowanych płytek z gresu o wymiarach 30*30 cm i w IV klasie
ścieralności w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
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Schody  zewnętrzne  wraz  ze  spocznikiem  przy  drzwiach  wejściowych  i  wykonaną  platformą  do
sprowadzania rowerów wykonać z ryflowanych mrozoodpornych płytek z gresu o wymiarach 30*30 cm i
w IV klasie ścieralności w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Wykonać cokoliki o wysokości 15cm
przy wszystkich ścianach zewnętrznych. Cokoliki wykonać takich samych z płytek jak schody zewnętrzne
Płytki ceramiczne przed przyklejaniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki.
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzać ją
po  podłożu  packą  ząbkowaną.  Kompozycja  powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  całą
powierzchnię  podłoża.  Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  pozwolić  na
wykonanie  wykładzin  w  ciągu  10  minut.  Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  płytki  układa  się  od
wyznaczonej  linii.  Nakładając  płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu(ok.  1-2cm),  ustawić  w
żądanej pozycji i  docisnąć  tak, aby warstwa kleju pod płytką  miała grubość  6-8mm. Przesunięcie nie
może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 
oczekiwanej grubości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny
należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami.
Zaleca się aby szerokość spoin wynosiła przy płytkach o długości boku: 
-do 100mm około 2mm,
-od 100m do 200mm około 3mm,
-od 200mm do 600mm około 4mm,
Po związaniu kompozycji  klejącej  należy usunąć  wkładki  dystansowe i  wypełnić  spoiny zaprawą  do
fugowania na menisk wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu,
a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i
wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

7.2 .Kontrola jakości robót
Kontrola wykonanej wykładziny z tworzyw sztuchnych i płytek z kamieni sztucznych
Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować:
-zgodność wykonania z dokumentacją projektową lub umową (poprzez oględziny i pomiar),
-stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych,
-jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności
przedłożonych przez dostawców, prawidłowość wykonania okładzin i wykładzin przez sprawdzenie: 
a) przyczepności wykładzin
b) odchylenia krawędzi do kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o dł. 2m
c) odchylenia powierzchni do płaszczyzny mierzonego, przy użyciu łaty o dł. 2m
W czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodności  prowadzenia  robot
zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

7.3. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 21. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór częściowy przeprowadza się po zakończeniu następujących etapów:
-przygotowaniu podłoża
-zamocowaniu okładzin i wykładzin
Odbiór końcowy
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robot wykładzinowych i okładzinowych
 na podstawie:
-protokołów z odbiorów częściowych 
-oceny aktualnego stanu robót
Z odbioru końcowego należ sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i
stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do Dziennika
Budowy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
 pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 8.2. dały wyniki pozytywne.

8. Wykonanie robót stolarskich
8.1. Wykonanie robót
Przygotowanie do montażu stolarki
Sprawdzenie dostarczonej stolarki 
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Należy sprawdzić czy dostarczona nowa stolarka pasuje do otworów drzwiowych, oraz czy nie posiada
widocznych uszkodzeń.
Przygotowanie ościeży
Powierzchnia  ościeży  powinna  być  gładka,  a  jej  kształt  i  wymiary  powinny  zapewniać  prawidłowe
zamontowanie stolarki. 
Ościeża przed montażem należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Przygotowanie stolarki
Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Drzwi
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wymagania dotyczące montażu
Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby:

− luz  miedzy  otworem w  ścianie,  a  drzwiami  powinien  pozwalać  na  zmianę  wymiarów  drzwi  pod
wpływem  temperatury  i  wilgotności,  oraz  zmiany  geometryczne  pod  wpływem  ruchu  konstrukcji
budynku,

Sposób montażu stolarki budowlanej.
Montaż stolarki polega na:

− ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu za pomocą klinów, ścisków lub specjalnych
poduszek montażowych,

− wypoziomowaniu  ościeżnicy  w  taki  sposób  aby  luz  pomiędzy  nią  a  ścianą  był  jednakowy  ze
wszystkich stron,

−     wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy,

−    zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy uważać aby w
czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się i nie wygięła się),

− uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie szczelina
powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz powinien być
wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy,

− wykończeniu  ościeży  (ościeża  listwami  maskującymi  z  drewna  lub  tworzywa  -  który  powinien
zachodzić na warstwy izolacyjne.

- po zamontowaniu skrzydło drzwiwe wyposażyc w niezbędne okucia
Mocowanie ślusarki drzwiowej - ościeżnicę należy umieścić w otworze, ustawić w pionie i poziomie a
następnie zaklinować.  Wolną  przestrzeń  miedzy ścianą  a ościeżnicą  wypełnić  pianką  montażową.  Do
czasu związania pianki należy na wysokości zawiasów i zaczepu zamka zastosować rozpieraki, aby nie
dopuścić do zdeformowania ościeży. Gdy pianka montażowa stężeje, należy usunąć kliny i wypełnić luki
pianką. Zamontować zawiasy dokręcając je kluczem imbusowym, zawiesić skrzydło drzwiowe, uzbroić w
klamkę, szyldy i zamek wpuszczany. W razie potrzeby dokonać regulacji. Po sprawdzeniu działania drzwi
usunąć  w  razie  potrzeby wkładkę  z  tworzywa  w zaczepie  zamka  i  zamontować  kieszeń  zamka.  Po
zamontowaniu ślusarki należy wykonać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży w sposób zapewniający
ciągłość i jednolitość faktury powierzchni ściany.

8.2. Kontrola jakości robót
Zasady ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Kontrola ościeży
Ościeże musi  być  w miarę  równe  i  suche.  Ościeża  muszą  być  oczyszczone  i  nie  może  na nich być
kruchych fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych zanieczyszczeń obcych.
Kontrola materiałów
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu
dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów przeznaczonych do jej montażu  do
obrotu, oraz daty przydatności do użycia (dotyczy w szczególności materiałów do uszczelniania).
Stolarka budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe:

•wytrzymałościowo-funkcjonalne,  obejmujące  nośność  i  sztywność  elementów,  sprawność  działania
skrzydeł, sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydeł
oraz prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł

•izolacyjności akustycznej
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Kontrola w czasie wykonywania robót
Kontrola  ta  polega  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  prac  ze  specyfikacją  techniczną,
instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną.
Kontrola w czasie odbioru robót
W czasie odbioru robót kontroli podlega:

•zgodność ze specyfikacją techniczną
•jakość zastosowanych materiałów

•jakość montażu stolarki 
Połączenia ościeżnic drzwi z ościeżami powinny spełniać wymagania dotyczące:

•rozwiązań  konstrukcyjnych  (tolerancje  wymiarowe  drzwi  powinny  być  tak  dobrane,  aby  odchyłki
powstałe  podczas  montażu nie  zwiększały  jego  pracochłonności,  mocowania  i  połączenia  pomiędzy
ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność stolarki oraz być odporne na wstrząsy
i uderzenia) 

•izolacyjności akustycznej

•higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być  odporne na działanie pleśni,  grzybów, itp.,  nie
wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów)

•własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć i odbarwiać)

8.3.Odbiór montażu stolarki budowlanej
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 21. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
-odbiorowi częściowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi końcowemu

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót. 

Odbiór ostateczny robót
Zasady ogólne
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
zarządzającego realizacją umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.   Komisja odbierająca
roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną.
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
 robót poprawkowych.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  według
wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają:
-jakość i sposób osadzenia ościeżnic
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-uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem
-  jakość montażu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeżnicy nie więcej niż 3 mm na całą
ościeżnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać , ani zamykać)
-  sposób  otwierania,  zamykania  oraz  regulacja  stolarki  (ruch  skrzydeł  powinien  być  płynny,  bez
zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki)

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym.

9.  Wykonanie robót tynkarskich
9.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  tynkarskich powinny być  zakończone  wszystkie  roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe, zaszpachlowane nierówności na istniejącym tynku.
Tynki należy wykonywać  w temperaturze nie niższej  niż  +50C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek temperatury poniżej 00 C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  Wytycznymi  wykonania  robót  budowlano-  montażowych  w  okresie
obniżonych temperatur.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czacie wiązania i twardnienia, tj.
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

9.2. Przygotowanie podłoża
Podłoża pod tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy  PN-70/B-10100p. 3.3.2.  
-Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy
i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10% roztworem mydła  szarego  lub
wypalić lampą benzynową.

9.3. Wykonywanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
 PN-70/B-10100 pkt. 3.3.1.
Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne  z  danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu
 powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100
Tynki  kategorii  II  i  III  należą  do  odmian  powszechnie  stosowanych,  wykonywanych  w  sposób
standardowy.
Tynki kategorii III powinny się składać z obrzutki i narzutu i gładzi, oraz tynki kategorii II z obrzutki i
narzutu. 
Bezpośrednio na podłoże nanosi się obrzutkę natryskową, która zapewnia lepszą przyczepność do podłoża
następnych  warstw.  Obrzutka  natryskowa  jest  tak płynna,  że  spływa po  kielni.  Podłoże  musi  zostać
uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie była zasysana zbyt szybko.
W  przypadku  starych  murów   obrzutka  natryskowa  musi  być  kryjąca.  Po  stwardnieniu  obrzutki
natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża przystępuje się do nanoszenia warstwy właściwej obrzutki.
Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie pacą.
Rodzaj  obrzutki  dostosowuje  się  do  rodzaju  podłoża.  Na  podłożach  ceramicznych  z  betonów
kruszywowych  lub  komórkowych  obrzutkę  wykonuje  się  z  zaprawy  cementowej  1:1  o  konsystencji
odpowiadającej 10 do 12 cm zagłębienia stożka pomiarowego.
Grubość narzutki wraz z podkładem powinna wynosić:
• na podłożach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa),
Narzut powinien być  nanoszony po związaniu obrzutki. Marka zaprawy użytej na narzut powinna być
niższa niż zaprawy zastosowanej na obrzutkę. Na narzut powinny być stosowane zaprawy:
• cementowe: do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4, do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3,
Zaprawa  użyta  na  narzut  powinna  mieć  konsystencję  odpowiadającą  7  do  10  cm zanurzenia  stożka
pomiarowego. W przypadku wykonywania tynków na ścianach z nienasiąkliwego kamienia łamanego
należy stosować zaprawę o konsystencji odpowiadającej 4 do 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
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 Przed związaniem narzutu należy nanieść warstwę gładzi z zaprawy o marce niższej niż marka zaprawy
użytej na narzut (nie dotyczy to tynków wypalanych). Na gładź mogą być stosowane zaprawy:

•cementowo-wapienne:  w tynkach  nie  narażonych  na  zawilgocenie  o  stosunku 1:1:4  (cement:  ciasto
wapienne : piasek), w tynkach narażonych za zawilgocenie 1:1:2.
Konsystencja zaprawy użytej na gładź powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Tynki trójwarstwowe (kat.  III)  powinny mieć  gładź  jednolicie zatartą  na gładko packą  drewnianą  lub
styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do
wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować piasek drobny o uziarnieniu
0,25 do 0,5 mm. 

9.4. Wykonanie gładzi gipsowych
Przyklejanie narożników i listew prowadzących
Wszystkie  wystające  krawędzie  ściany  oraz naroża  są  w  czasie  eksploatacji  najbardziej  narażone  na
uszkodzenia  mechaniczne.  Aby je  przed tym uchronić,  należy na  wszystkich  tych  częściach  osadzić
metalowe narożniki siateczkowe. Nie tylko wzmacniają one fragmenty ściany, ale w czasie tynkowania
pomagają wyprowadzić linie pionowe i poziome.
Jeżeli  wykonawca  decyduje  się  na  tynkowanie  z  użyciem metalowych  listew  prowadzących,  to  ich
instalacja nastąpić powinna na tym etapie prac. Listwy, podobnie jak narożniki, przykleja się do ściany
zaprawą tynkarską. Stosowanie ich na ścianach o znacznej powierzchni pozwala podzielić, niewygodne
często w obróbce, duże pole robocze na mniejsze, wygodniejsze fragmenty. Tym samym niejednokrotnie
może w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć obróbkę dużej powierzchni całej ściany.
Do docinania ocynkowanych narożników siateczkowych nie należy używać szlifierki kątowej, ponieważ
cienka  warstwa  zabezpieczającego  przed  korozją  ocynku  w  miejscu  cięcia  bardzo  nagrzewa  się  i
praktycznie ulega spaleniu. Stwarza to możliwość korozji narożników w zaprawie tynkarskiej. 
Do cięcia narożników należy stosować zwykłe nożyce do metalu.
Na odpowiednio przygotowaną powierzchnię ścian zaprawę tynkarską narzuca się przy pomocy Agregatu
Tynkarskiego  TEMPO,  przystosowanego  do  przerobu  gotowych  mieszanek.  Zaprawę  o  konsystencji
gęstej śmietany nakłada się na ściany poziomymi pasami zachodzącymi na siebie, w kierunku z góry na
dół.  Narzuconą  zaprawę  należy wstępnie wyrównać  tzw.  łatą  „H”.  Po rozpoczęciu  procesu  wiązania
zaprawy należy dokładnie  wyprowadzić  powierzchnię  i  kąty  przy  użyciu  łaty trapezowej  i  skrobaka
aluminiowego,  drobne ubytki  i  nierówności  uzupełnić  pacą  blichówką.  Po kolejnym okresie wiązania
zaprawy należy wygładzić powierzchnię przy użyciu szpachli długiej (pióra). Odpowiednio stwardniały
tynk należy zrosić wodą w postaci mgły i zatrzeć pacą gąbkową celem „wyciągnięcia” na powierzchnię
mleczka, które po zmatowieniu należy równomiernie rozprowadzić za pomocą szpachli długiej. Poprzez
takie wygładzanie zewnętrzna powierzchnia tynku zyskuje powierzchnię  optycznie idealnie gładką,  w
znacznym stopniu zamkniętą, ale nie ograniczającą procesu wysychania tynku.
Tynki  gipsowe  po  wykonaniu  nie  wymagają  nadzwyczajnej  pielęgnacji,  ale  należy  o  nie  zadbać
szczególnie w okresie pierwszych 24 godzin (pierwsza doba), kiedy to zachodzi końcowy etap hydratacji i
wiązania zaprawy oraz stabilizacji przyczepności do podłoża. W tym okresie nie można narażać tynków
gipsowych na przeciągi i intensywne suszenie oraz duże bezpośrednie nasłonecznienie. Następnie po tym
czasie wskazane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, aby stopniowo usuwać nadmiar
wilgoci z wysychającego tynku gipsowego. Ważną sprawą jest również temperatura w pomieszczeniach,
która winna się kształtować zarówno w czasie wykonywania tynków jak też dojrzewania i wysychania w
granicach od +5 do +25 °C.  Tynk gipsowy w prawidłowo wentylowanym pomieszczeniu wysycha w
okresie  od 10 do 14 dni,  w tym czasie  z  ciemnego wilgotnego tworzywa  staje się  jasnym,  suchym,
gładkim i równym podłożem. Po uzyskaniu wilgotności tynku gipsowego nie większej  niż 1% można
przystąpić do dalszych prac wykończeniowych jak malowanie, tapetowanie itp.
Należy  się  stosowanie  do  wymagań  normy  PN-B-10110:2005  dotyczącej  tynków  gipsowych
wykonywanych mechanicznie.

9.5. Wykonywanie tynków żywicznych
Tynki  żywiczne  są  produkowane  i  sprzedawane  w  postaci  gotowej  do  użycia  pasty  o  właściwej
konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać.
Dostarczane  są  w  plastikowych  wiaderkach,  nakładanie  można  rozpocząć  bezzwłocznie  po  otwarciu
pojemnika i przemieszaniu zawartości.
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Czynności  nakładania  tynków  cienkościennych  przebiegają  następująco  i  mogą   być  prowadzone  w
temperaturach od +5°C do +25°C.
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gładkiej.
Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego.

9.5 .Kontrola jakości robót
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna oraz
 kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie niezbędne właściwości cementu, wapna i kruszyw
Badania w czasie trwania robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”
Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i  akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie

PN-70/B-10100p. 4.3. i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

-jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowość przygotowania podłoży,
-mrozoodporność tynków zewnętrznych,
-przyczepność tynków do podłoża,
-grubość tynku,
-wygląd powierzchni tynku
-prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
-wykończenie tynku na narożach, stykach.

9.6. Odbiór robót
Odbiór podłoża
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 21. niniejszej Specyfikacji  Technicznej.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  tynkowych. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badani według pkt. 10.2. ST dały wyniki pozytywne.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących  rozwiązań:
-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają  bezpieczeństwu użytkowania i  trwałości  tynku,  zaliczyć
tynk do niższej kategorii,
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty
tynkowe.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii
prostej  nie  mogą  być  większe  niż  3mm i  w  liczbie  nie  większej  niż  3  na całej  długości  kontrolnej
dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego- nie mogą być większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu
poziomego- nie mogą być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm  na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
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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 wadi usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

10. Wykonanie robót związanych z  wymianą chodników i opasek
10.1. Wykonanie robót
Wykonanie koryta

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki  lub szpilki  do  prawidłowego ukształtowania  koryta  w planie  i  profilu  powinny być  wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany  przez  Insp.  nadzoru.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone
są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być  wywieziony na zwałkę,  nie wyraża się
zgody na magazynowanie gruntu na placu budowy.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają
uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych rzędnych podłoża.  Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu  przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

Wykonanie podbudowy z  kruszywa łamanego
 Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi normami.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy.  Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi podjazdu i w rzędach równoległych
do osi podjazdu, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 5 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać  w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
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Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej,  aby  jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa
składa  się  z  więcej  niż  jednej  warstwy  kruszywa,  to  każda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,
określonej  według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [1]  (metoda  II).  Materiał  nadmiernie
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki
kruszywa jest  niższa  od optymalnej  o  20% jej  wartości,  mieszanka powinna być  zwilżona określoną
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa
od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 

Wykonanie warstw podsypkowych
Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno być wyprofilowane i zagęszczone. Warstwy podsypkowe powinny być
wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich  zgodnie z  z tolerancjami określonymi w niniejszej

specyfikacji technicznej.  Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać  naciągnięcie
sznurków lub linek do  wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy sprzętu ręcznego, z
 zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 6cm.
W miejscach,  w  których  widoczna  jest  segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowe należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać

pasami  podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  osi.  Zagęszczanie  nawierzchni  o
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi 
i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności  lub zagłębienia powstałe w czasie  zagęszczania powinny być  wyrównywane na bieżąco
przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do  otrzymania  równej

powierzchni.  Warstwa  podsypkowa  powinna  być  zagęszczana  płytami  wibracyjnymi  lub
ubijakami  mechanicznymi.  Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa
wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  od  –20%  do  +10%  jej  wartości.  W  przypadku,  gdy
wilgotność  kruszywa jest wyższa od wilgotności  optymalnej,  kruszywo należy osuszyć  przez
mieszanie  i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

Utrzymanie warstwy podsypkowej
Warstwa podsypkowej po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane
w dobrym stanie.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

Układanie chodników z płyt betonowych 
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się  równa z
górną  krawędzią  krawężnika.  Płyty  należy układać  zgodnie  ze  wzorem ustalonym z  użytkownikiem.
Szerokość  spoin na odcinkach prostych nie  powinna przekraczać  0,80cm.  Spoiny między płytami  po
oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną głębokość.
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Układanie nawierzchni betonowych kostek brukowych
Kostkę należy ułożyć się na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać tak,  aby po zagęszczeniu zajmowała położenie ok. 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety krawężnika.
Po ułożeniu kostki,  szczeliny należy wypełnić  piaskiem, a następnie zamieść  powierzchnię  ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych,  należy stosować  wibratory płytowe z osłoną  z

tworzywa  sztucznego  dla  ochrony kostek  przed  uszkodzeniem i  zabrudzeniem. Wibrowanie  należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym
kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić  szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść  nawierzchnię.
Nawierzchnia  z  wypełnieniem spoin  piaskiem nie  wymaga  pielęgnacji  -  może  być  zaraz  oddany do

użytkowania.

Wykonanie krawężników granitowych i obrzeży
Obrzeża betonowe  należy ustawić w miejscach uzgodnionych z użytkownikiem. Podsypkę pod obrzeża
należ  wykonać  z  piasku,  optymalna  grubość  podsypki  wynosi   około  5cm.  Obrzeża  ustawiać  na
zagęszczonej podsypce piaskowej.  Tylna ściana obrzeż powinna być po ustawieniu odsypana piaskiem.
Spoiny obrzeży nie mogą przekraczać 1 cm i powinny zostać wypełnione na całą głębokość . Wysokość
obrzeża nad powierzchnią chodnika powinna wynosić 3,0cm.

10.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości  wykonania warstwy podsypkowej
Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw  i  cementu
przeznaczonych do wykonania robót .

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
i zagęszczenia warstwy podsypkowej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

Lp. Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi 
w planie*)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7 Grubość warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż
raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Zagęszczenie, wilgotność
kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż
raz na 600 m2

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i  ukształtowania  osi  w  planie  należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych
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Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, –5 cm.
 Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy podsypkowej należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie
z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności
nie mogą przekraczać 20 mm.

Rzędne wysokościowe
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  warstwy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać +1 cm i –2 cm.
Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w niniejszej specyfikacji technicznej  
z tolerancją +1 cm, –2 cm..
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca  wykona  naprawę
warstwy przez spulchnienie warstwy uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu
tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien
być mniejszy od 1.
Jeżeli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  warstwy  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie
z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%.

Kontrola jakości wykonania  nawierzchni  płyt chodnikowych i kostki

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać  badania materiałów przeznaczonych do

budowy chodnika i opaski z kostki granitowej.

Badania w czasie robót

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych.

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z

wymaganiami  pkt 11.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Sprawdzenie równości chodnika i opaski należy przeprowadzić łatą co najmniej na każde 50m2 ułożonego

chodnika i opaski, oraz w miejscach wątpliwych Dopuszczalny prześwit pod łatą nie może przekraczać
0,8cm.

Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzić  na każdym remontowanym odcinki chodnika i

opaski.

Sprawdzenie profili poprzecznego dokonać  należy szablonem z poziomicą  na każdym remontowanym

odcinku chodnika i opaski. Dopuszczalne odchylenia do profilu wynoszą 0,3%.

Sprawdzanie równoległości spoin należy przeprowadzić  za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż
spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi  1cm.

Sprawdzanie  szerokości  spoin  należy  przeprowadzić  poprzez  usunięcie  spoin  na  długości  10cm  na

każdym remontowanym odcinku chodnika i opaski.

Kontrola jakości wykonania  obrzeży
Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  powinien  uzyskać  od  dostawców  materiałów  aprobaty
techniczne.
Kontrola w czacie wykonywania robót
W  czasie  wykonywania  robót  wykonawca  powinien  prowadzić  doraźne  kontrole  wszystkich
asortymentów  robót,  składających  się  na  ogólny  element.  Kontrola  powinna  obejmować  zgodność
wykonywanych robót z ustaleniami zawartymi w pkt 11.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
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Kontrola po wykonaniu robót
Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika od niwelety może wynosić 1cm na całym odcinku układanego
krawężnika. 
Równość górnej powierzchni krawężnika należy sprawdzać przez przyłożenie łaty w dwóch punktach na
każdym odcinku modernizowanego krawężnika . Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika l i
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
Dokładność  wypełnienia spoin należy sprawdzać  na każdych 10m ustawionego krawężnika i obrzeża.
Spoiny muszą być wypełnione na całą głębokość.
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeża od niwelety może wynosić  2cm na całym odcinku układanego
obrzeża. 

Równość  górnej  powierzchni obrzeża należy sprawdzać  przez przyłożenie łaty w dwóch punktach na

każdym  odcinku  modernizowanego  obrzeża  .  Prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  obrzeża   i

przyłożoną łatą nie może przekraczać 1,2 cm.

10.3.Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 21. niniejszej Specyfikacji Technicznej

Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z  ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 10.2. dały wyniki pozytywne.

11.  Roboty ślusarskie
11.1. Wykonanie robót
Do robót ślusarskich zalicza się 
-osadzenie w istniejących stalowych przęsłach ogrodzenia siatki stalowej ocynkowanej powlekanej,
-zamontowanie  gotowej  dwuskrzydłowej  bramy  wjazdowej,  wykonanej  z  kształtowników  stalowych
wypełnionych siatka stalową ocynkowana powlekaną.

11.2. Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  obejmuje  sprawdzenie  certyfikatów  dopuszczających  do  stosowania  gotowych
wyrobów(krat studzienek i wpusty podłogowe)

11.3. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 21. niniejszej Specyfikacji  Technicznej.
Odbiór  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót ślusarskich w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.

Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z  ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 11.2. dały wyniki pozytywne.

12. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólny

13. Ochrona środowiska
Wykonawca robót zobowiązany jest znać  i stosować  w czasie wykonywania robót przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony 
dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności 
zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru.

14. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.

15. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego 
zaplecze socjalna wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP.
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16. Nazwy i kody
Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

                          budowlanych lub ich części

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Kod CPV 45100000-8 Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kod CPV 45442100-8  Roboty malarskie
Kod CPV 45430000-0 Podłogi i posadzki 
Kod CPV45420000-7 Stolarka
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników
Kod CPC 93950000-2 Roboty ślusarskie

17.  Określenia  podstawowe,  definicje  pojęć  dotyczące  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.
Dokumentacja projektowa 
-obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentację  fotograficzną, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-inne dokumenty stanowiące integralną część umowy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
-dokument stanowiący integralną część umowy określająca zasady wykonania i odbioru robót w sposób
pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości
Skróty i uproszczenia:
BIOZ- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
CPV-  Wspólny słownik zamówień
ST-  Specyfikacja techniczna 

18. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót montażowych i
rozbiórkowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości wykonywanych robót
Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić  pomiary  i  badania  wykonywanych  robót  oraz  zapewnić
zgodność z umową.

19. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych.
Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych robót z wymogami
szczegółowej specyfikacji technicznej.

20. Wymagania dotyczące odbioru robót.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia  zaawansowania robót dla
potrzeb wystawienia faktur przejściowych.
Ogólne zasady obmiaru robót-obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót
wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej trzy dni wcześniej.
Wyniki obmiarów są wpisywane do>księgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót.

21. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych.
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
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22. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowani
[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz .U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 
poz. 718)

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 
poz. 836)

[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat  i  kryteriów technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów budowlanych (Dz.  U.  nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)
[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemów  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu   znakowania  wyrobów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego  stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie
określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz. U. Nr 66/98 poz.673)

[7]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub  ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji  na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem,
oraz wyrobów podlegających  obowiązkowi wystawiania przez  producenta
deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8]   Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu  wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie
lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym
Polska  zawarła  porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia  2003 r.w sprawie
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714)
 
10]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(DzU. Nr 121/03 poz. 1138)

[11]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 
poz. 811)

[12]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
         higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”
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
kopolimeryzowane styrenowe”
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PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
-PN-B-10085:2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
-PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział” 
-PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”
-PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
-PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”
-PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania”
-PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN-74/B-3000 Cement portlandzki
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy  odbierze
PN-88/B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw
PN-B-30020 1999 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701 1997 Cementy powszechnego użytku
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i toro-
wisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic; parkingów i toro-
wisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
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