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malarskie 
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1. Roboty ziemne 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot ziemnych w gruntach I-II kategorii i 
ich zasypania w związku z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego  w m. Iłowa - dz. nr ewid. 625/2  
przy ul. Piaskowej.  S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy 
budynku zaplecza sanitarno-szatniowego  w m. Iłowa - dz. nr ewid. 625/2 przy ul. Piaskowej i obejmują 
wykonanie wykopów  częściowo w dowiezionej podsypce piaskowo-Ŝwirowej a częściowo w gruncie 
rodzimym, który stanowią piaski średnie o dobrym współczynniku filtracji oraz ich zasypanie. 
Zakres robot obejmuje: 
- wykopy fundamentowe, 
- oczyszczanie dna wykopów, 
- zasypanie wykopów  piaskiem z ubijaniem, 
- wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi, 
 
1.3. Materiały 
- grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz 
spulchnienie po odspojeniu, 
 
1.4. Sprzęt 
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, koparka podsiębierna, spycharka, równiarka. 
 
1.5. Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 
 
1.6. Wykonanie robót 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot (ręcznie lub mechanicznie) powinny 
być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy 
wykonywać sposobem ręcznym, ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania 
(zasyp wykopów) naleŜy składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od 
inwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno 
spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 1,0. W czasie robot ziemnych naleŜy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 
robot na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robot 
ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren robot ziemnych. W przypadku natrafienia na 
przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym naleŜy niezwłocznie - wstrzymać prace i 
zawiadomić Inspektora oraz Nadzór Autorski. 
Kontrola jako ści 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić 
na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
Jednostka obmiaru 
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuŜycie podsypek. 
Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robot 
Podstawa płatno ści 
(m3) - po odbiorze robot. 
Przepisy zwi ązane 
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 



BIURO PROJEKTOWE „Basista&Krasucka” 65-211 Zielona Góra, ul. Ceglana9/3 

 

odbiorze 
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia 
 
2.  Roboty konstrukcyjne 
 
2.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukcji 
Ŝelbetowych, murowych i drewnianych na wszystkich etapach budowy budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego  w m. Iłowa - dz. nr ewid. 625/2  przy ul. Piaskowej. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot. 
 
2.2. Zakres robót 
. Wykonanie Ŝelbetowych ław fundamentowych, 
. wykonanie ścian fundamentowych murowanych z bloczków betonowych  
. wykonanie ścian konstrukcyjnych murowanych z bloczków z betonu komórkowego 
. wykonanie stropu drewnianego z drewna klasy C30 o wilgotności nie większej niŜ 12% 
. wykonanie  wieńców i nadproŜy z betonu B-20, 
. wykonanie więźby dachowej drewnianej  
 
2.3. Materiały 
Beton konstrukcyjny klasy B 20, stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0, bloczki betonowe kl. 15, nadproŜa 
prefabrykowane typu L-19, bloczki z betonu komórkowego „700” gr. 24 cm, zaprawa cem-wap marki 3 
MPa, drewno konstrukcyjne klasy C30 o wilgotności nie większej niŜ 12% 
 
 
2.4. Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, 
(sprzęt prosty), betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki. 
 
2.5. Transport 
Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny, wyciąg, transport ręczny. 
 
2.6. Kontrola jako ści 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji Ŝelbetowej, bruzd, przewiązek, mocowań w trakcie 
odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie 
zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
 
2.7. Jednostka obmiaru 
Objętość wylewek betonowych (m3), powierzchnia ścian murowanych (m2), długości, typy, ilość i 
jakość elementów wbudowywanych. 
 
2.8. Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
 
2.10. Podstawa płatno ści 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
 
2.11. Przepisy zwi ązane 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
BN-73/6736-01- Beton zwykły. Metody badań. 
 
 
 
3.  Roboty murowe 
 
3.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
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murowych przy realizacji zadania  budowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego  w m. Iłowa - dz. nr 
ewid. 625/2  przy ul. Piaskowej. 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
3.2. Zakres robót 
- wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych na  zaprawie cementowej, 
- wymurowanie ścian zewnętrznych gr. 24 cm z bloczków gazobetonowych na zaprawie cem-wap 
- murowanie ścianek działowych z płytek gazobetonowych  gr. 12 cm na zaprawie cem-wap. 
- osadzenie nadproŜy drzwiowych i okiennych. 
- wykonanie ścianek giszetowych wys. 2,0 m oddzielające natryski od przedsionków 
 
3.3. Materiały 
Bloczki betonowe kl. 15, bloczki gazobetonowe odmiany „700” gr. 24 cm, zaprawa cementowo-wapienna 
marki 3 MPa, płytki gazobetonowe odmiany 0,6 MPa gr. 12 cm, zaprawa cementowo-wapienna marki 1,5 
MPa, ścianki sanitarne giszetowe wys. 2,0 m, nadproŜa drzwiowe z belek prefabrykowanych typu L-19. 
 
3.4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 
naroŜny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 
 
3.5. Transport 
Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, wyciąg lub wciągarka 
ręczna. 
 
3.6. Kontrola jako ści 
Sprawdzenie jakości bloczków i płytek  naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do 
zapraw, betonu, -  ustalić wymagane recepty laboratoryjne. Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola 
największych odchyłek wymiarów murów, sprawdzenie wykonania nadproŜy. 
 
3.7. Jednostka obmiaru 
(m3) fundamentów z bloczków, (m2) ścian i ścianek działowych, (szt) ilość prefabrykatów. 
 
3.8. Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
 
3.9. Podstawa płatno ści 
Zgodnie z obmiarem (szt, m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 
 
3.10. Przepisy zwi ązane 
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 
 
 
4. Roboty blacharskie i dekarskie 
 
4.1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot blacharskich oraz dekarskich w 
zakresie zadania budowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego  w m. Iłowa - dz. nr ewid. 625/2  przy ul. 
Piaskowej. 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w 
pkt. 4 
 
4.2. Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej , 
-rynny oraz rury spustowe, 
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-wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki 
 
4.3. Materiały 
- blacha stalowa powlekana, 
-blachodachówka powlekana w kolorze czerwonym, 
-blacha tytanowo - cynkowa grubości 0.6mm, 
-folia  dachowa paroprzepuszczalna 
-rynny PCV fi 115, 
-rury spustowe fi 100 z PCV, 
-wywietrzaki dachowe wentylacyjne i kanalizacyjne. 
 
4.4. Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: noŜyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, 
łaty, drabiny. 
 
4.5. Transport 
Samochodowy i ręczny 
 
4.6. Kontrola jako ści 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i 
pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien. 
 
4.7 Jednostka obmiaru 
(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych) 
 
4.8. Odbiór 
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową 
 
4.9. Podstawa płatno ści 
Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych. 
 
4.10. Przepisy zwi ązane 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej. 
 
5. Roboty tynkarskie i malarskie 
 
5.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich oraz malarskich 
wewnętrznych i elewacyjnych w związku z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w m. 
Iłowa - dz. nr ewid. 625/2  przy ul. Piaskowej. 
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.8.2 
1.8.2. Zakres 
przygotowanie podłoŜa na ścianach wewnętrznych, 
wykonanie podkładu gruntującego, 
wykonanie tynku wewnętrznego cementowo-wapiennego 
gruntowanie podłoŜy, 
wykonanie gładzi gipsowych na tynkach wewnętrznych, 
wykonanie sufitów podwieszanych z wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej, 
malowanie wnętrz, 
docieplanie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą. 
 
5.3. Materiały 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki zewnętrzne, farby 
wewnętrzne emulsyjne, elewacyjne tynki cienkowarstwowe akrylowe, styropian do izolacji cieplnej 
posadzek, elewacji, ścian fundamentowych, wełna mineralna do izolacji ścian oraz poddaszy, zaprawy 
klejowe do styropianu i wełny mineralnej, kołki do mocowania styropianu i wełny mineralnej, siatka do 
zatapiania w zaprawie klejowej na styropianie , folia paroszczelna, płytki klinkierowe elewacyjne, płyty 
kartonowo – gipsowe gr. 12 mm, preparaty do gruntowania podłoŜy, wkręty do płyt kartonowo – 



BIURO PROJEKTOWE „Basista&Krasucka” 65-211 Zielona Góra, ul. Ceglana9/3 

 

gipsowych do podłoŜy metalowych, cienkościenne profile ze stali ocynkowanej do płyt kartonowo - 
gipsowych. 
 
5.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i 
wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, wałki, wkrętaka akumulatorowa lub elektryczna. 
 
5.5. Transport 
Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
5.6. Kontrola jako ści robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Metody sprawdzania jakości robot tynkarskich: 
 badanie przyczepności tynku do podłoŜa poprzez opukiwanie tynku lekkim 
    młotkiem, 
 badania mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
 badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 
    mm w ten sposób, aby podłoŜe było odsłonięte lecz nie naruszone, 
 sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, 
 sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnętrznego, 
 sprawdzenie wykonania gładzi, 
 sprawdzenie kolorystyki i jakości robot malarskich. 
 
5.7. Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
 
5.8. Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z 
Nadzorem Autorskim 
 
5.9. Podstawa płatno ści 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy 
 
5.10. Przepisy zwi ązane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
  


