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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na okna i 
drzwi drewniane, przemurowanie kominów ponad połaciami dachowymi oraz remont 
schodów zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ciechanowie przy  
ul. Świętochowskiego 7 
- CPV 45421135-9 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczeniu robót w obiektach budowlanych. 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia. 
Roboty związane z z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na okna i drzwi 
drewniane, przemurowanie kominów ponad połaciami dachowymi oraz remont schodów 
zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ciechanowie przy  
ul. Świętochowskiego 7 
 
1.3.1. Ogólny zakres robót. 
Zakres robót : 

- demontaż i wywóz istniejącej stolarki okiennej  i drzwiowej drewnianej, 
- montaż nowej stolarki okiennej drewnianej, 
- wymiana parapetów zewnętrznych, 
- obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych, 
- rozebranie istniejących schodów zewnętrznych 
- odtworzenie nowych schodów zewnętrznych 
- wykonanie wierzchniej warstwy lastryko na schodach 
- rozebranie kominów poniżej połaci dachowych 
- wymurowanie kominów ponad połacie dachowe 
- roboty towarzyszące. 
 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót. 
 
1.4.1 Spis rysunków wykonawczych : 
Dokumentacja graficzna wg. dokumentacji projektowej 
 
1.4.2 Spis specyfikacji technicznych: 
Specyfikacja Techniczna - roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
Specyfikacja Techniczna - roboty w zakresie przemurowania kominów. 
Specyfikacja Techniczna - roboty w zakresie remontu schodów. 
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1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  
 
1.5 Definicje i skróty uzupełniające, które podano w ogólnych warunkach umowy. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
-  remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych , w miarę potrzeby rysunki i opisy służące do realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne , 
-  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
-  wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową, 
-  Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót , upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 
-  poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

-  materiałach – należy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i wytwarzane, 
jak również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót ,zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru, 
-  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli tolerancje nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robót 
budowlanych. 
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2 Prowadzenie robót 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach 
i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2.Teren budowy 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy: 
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Świętochowskiego 7 w Ciechanowie 
 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. Od protokolarnego przejęcia placu budowy do 
odbioru robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu 
prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien również poinformować protokolarnie 
wykonawcę o możliwościach występowania (na terenie przewidzianych robót) innych 
przeszkód utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom oraz sposób i termin ich 
usunięcia. 
Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym wykonawcę do 
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa 
wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt 
wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz 
przepisami BHP obciąża wykonawcę. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża 
wykonawcę w ramach kosztów. 
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2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce remontu własnym staraniem 
i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie 
utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac remontowych,  
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpłyną 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały 
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy 
. 
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2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
2.3.1 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy 
 
2.3.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Finansowanie zadania zgodnie z postanowieniami umowy . 
 
2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane  
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.4 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót 
 
2.4 Dokumenty budowy 
 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest nieobowiązującym dokumentem budowy. 
 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót są 
nieobowiązującym dokumentem budowy przy wymianie stolarki. 
 
2.4.3 Inne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) protokół przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 
e) protokół odbioru robót; 
f) opinie ekspertów i konsultantów; 
g) korespondencja dotycząca budowy; 
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2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostępne 
do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacja umowy następujących dokumentów: 
 
- Rysunki robocze, 
- Instrukcję eksploatacji drzwi i okien, 
- Atesty, certyfikaty, aprobaty. 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcą nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
3. Zarządzający realizacją umowy 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. Materiały i urządzenia 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia 
instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi 
w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy 
(Inspektora nadzoru). To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego 
realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, Ŝe 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
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materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących 
z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania 
i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcą i producenta materiałów i urządzeń; 
b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
 
 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy, Inspektora nadzoru za niezgodne 
ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
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4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy 
przynajmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy, Inspektora nadzoru. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany 
w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
 5. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. Transport 
 
Środki transportu muszą zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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7. Kontrola jakości robót 
 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem 
programu zapewnienia jakości Inspektor nadzoru, zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
 8. Obmiary robót 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9.1 .Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym: 
 
1.1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
1.2. Odbiorowi technicznemu 
1.3. Odbiorowi końcowego 
1.4. Odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
9.1.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót 
i zgodności wykonania z dokumentacją techniczną. Odbiór robót jw. dokonany będzie w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza kierownik budowy robót wpisem do Dzienniczka robót z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia. 
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9.1.2. Odbiór techniczny. 
 
Odbiór techniczny dokonywany będzie po ich całkowitym zakończeniu. Odbioru 
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy. Wykonawca 
robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym . 
 
9.1.3. Odbiór końcowy robót. 
 
Zasady końcowego odbioru robót: odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów technicznych dla realizowanego 
zakresu robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
zgłoszona przez Wykonawcę po bezzwłocznym pisemnym powiadomieniu Zamawiającego z 
dołączeniem wszystkich protokołów odbiorów technicznych wraz z załącznikami. Odbioru 
końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny 
wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z dokumentacją techniczną. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających, robót poprawkowych, Protokołami odbiorów technicznych 
i kompletnością materiałów odbiorczych .  Dokumenty odbioru końcowego robót : 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru 
końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
 
I atesty , 
 
II deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
 
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego, nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi 
procedurę odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin 
wykonania robót jw. wyznaczy komisja W przypadku stwierdzenia przez komisję , Ŝe jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
9.1.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie, miejscu pracy 
Komisji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty 
jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 
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Dla robót wycenionych podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie/ Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 
 
1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
2. wartość zużytych materiałów , magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT 
W tym punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i załączyć 
odpowiednie formularze.  
 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. 
 
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2006r, Nr 156 poz. 1118). 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy 
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
1. WSTĘP 
 
 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru 
stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 
Świętochowskiego 7 w Ciechanowie 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
Zakres stosowania SST 
 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych. 
 
1.3. Zakres robot objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej: 
  
- wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych 
- osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego  otworu  okiennego z 
uszczelnieniem styku ościeżnic z murem pianką uszczelniającą  
- uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych  
- szpachlowanie i odmalowanie farbą emulsyjną tynku ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 
- odwiezienie starej stolarki  
-  malowanie krat okiennych zewnętrznych farba olejną 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym 
 
1.4.2. Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na 
stałe w otworze budowlanym 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami w SST ”Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST ”Wymagania ogólne”. 
Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która 
powinna zawierać: 
wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne  
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST ”Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są: 
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana wg. dokumentacji projektowej 
  
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 
 
wiertarka 
poziomica 
inne drobne narzędzia 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Montaż stolarki okiennej 
  
Ościeżnice okienne drewniane należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych 
odpowiednich co do długości w zależności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. 
Odległość między punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75cm, a 
maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm. 
Dla stolarki  drewnianej należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania 
do muru oraz ilości kotew i łączników. 
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Kotwy w ościeżnicach drewnianych powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i 
nadproża był mniejszy niż 25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm. 
Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio 
ościeżnicę  przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą 
ochronną. 
Producent stolarki  PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów. 
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 
zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy 
wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę 
ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę zamocować ościeżnicę w kotwach założyć skrzydła  
wypełnić szczelinę pianka 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje 
zarówno, co do odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, 
ze profil sam w sobie nie powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do 
niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki 
montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. 
Ościeżnice drewniane  winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu 
połączeń z murem. 
Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie 
więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe 
jak 3 mm. 
Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych 
luzów. 
Otwarte okienne nie mogą się same zamykać. 
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 
Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy 
ościeżnicę a ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek 
nie daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi uznaje się za szczelne. 
Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest: 
- stolarka okienna PCV     
-szt /dla danego wymiaru/ 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik 
pozytywny. 
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją  kosztorysową /przez porównanie/ 
 sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 
sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt.6.2. SST/ 
sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną 
za jednostkę obmiaru danego typ robót. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - roboty w zakresie remontu schodów 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru schodów zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
zlokalizowanym w Ciechanowie przy ul. Świętochowskiego 7. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie: 
- rozebrać płyty chodnikowe w bezpośrednim sąsiedztwie schodów. 
- odtworzenie chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie schodów 
- rozebrać istniejące schody na gruncie 
-odtworzyć istniejące schody na gruncie 
 
Materiały z rozbiórki, wkładać bezpośrednio do kontenerów, wywieść i poddać utylizacji, przez 
uprawnioną firmę. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. 
 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 
– beton towarowy – klasa wg. dokumentacji projektowej 
– stal zbrojeniowa – gatunek wg. dokumentacji projektowej 
– woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
– betonowe kostki brukowe lub płyty chodnikowe, 
– materiał do wykonania podsypki, 
– materiał do wypełnienia spoin, 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wymagania ogólne 

 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec 

zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 

niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
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Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 

a) 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych; 

b) 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych; 

c) 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali; 

d) 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów; 

e) 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania 

jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 

Montowanie zbrojenia 

 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o 

średnicy do 12m, przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych 

ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

 

Roboty betoniarskie 
 
Zalecenia ogólne 

 

– Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 

206-1:2003 i PN-63/B-06251; 

– Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego wpisemdo dziennika budowy. 

 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 

– Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pompę przystosowaną do 

podawania mieszanek plastycznych; 

– Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny; 
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– Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
 
Zagęszczanie betonu 
 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

– Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora; 

– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 

głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

– Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 

R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35–0,7 m. 
 
Przerwy w betonowaniu 
 

– Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem; 

– Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

projektantem; 

– Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego; 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

– W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu trzech godzin lub 
po całkowitym stwardnieniu betonu. 

– Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie 

powinien przekraczać dwóch godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 

• Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem; 

• Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu; 

• Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa; 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja; 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
Roboty okładzinowe 
 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
Wymagania podstawowe.  
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy.  
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.  
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
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Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową 
łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych 
prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia.  
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą. 
 

Posadzki cementowe i lastrykowe  

 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub 
dwu-warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.  
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków 
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.  
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość 
nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy 
pozostałych posadzkach – 10 MPa.  
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 
budynku,  
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia 
pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z 
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego 
na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.  
 
Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie 
przekraczającej 4 m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z 
płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.  
Mieszankę lastrykową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a 
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.  
 
Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych  
 
– sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków 
zastosowanego systemu.  
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Nawierzchnia chodnikowa 
 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej  

lub wskazań Inspektora Nadzoru: 

– ustalić lokalizację robót, 

– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych, 

– usunąć przeszkody, utrudniające wykonanie robót, 

– wprowadzić oznakowanie drogi oraz chodnika na okres prowadzenia robót, 

– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

 

 Koryto powinno być wyprofilowane oraz skutecznie odwodnione. 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna 

wynosić po zagęszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 

podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 

 Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 

rozściela się na uprzednio zwilżonym podłożu. 

 Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana 

i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi. 

 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 

zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 

grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 

układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być 

zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 

Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania technicznego 

lub uzgodnić z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. 

 

 Ułożenie utwardzenia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się 

wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 

0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 

zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą 

itp.). 

 Warstwa utwardzenia z kostki powinna być wykonana z elementów o 

jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki 

dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 

wybranego koloru kostki. 
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 Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od 

projektowanej opaski, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na 

podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 

Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 

podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Ubicie kostek należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego.  

 Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 

kostki całe. 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić 

od 3 mm do 5 mm.  Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-

piaskową). 

 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w 

sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez 

rozlanie zaprawy na warstwę kostek i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 

rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 

powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie 

wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i 
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie 
szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową 
względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami 
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami uszczelniającymi. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
6.1.Materiały ceramiczne. 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Wykonawca winien tak, sterować przygotowaniem i wykonaniem robót 
budowlanych oraz wykorzystaniem możliwości technicznych, kadrowych i 
organizacyjnych, aby osiągnąć założoną jakość robót. Inspektor Nadzoru winien 
mieć nieograniczony dostęp do sprawdzenia materiałów wbudowanych, kontroli 
wykonywanych robót i otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z 
prowadzonymi robotami. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”. Jednostki obmiarowi 
powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: dziennik 
budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokoły 
odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, protokoły odbioru materiałów i 
wyrobów, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ceny jednostkowe robót obejmują: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
murowanie i przemurowanie kominów z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
cementowo – wapiennej, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
likwidację stanowiska roboczego. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - roboty w zakresie przemurowania 
kominów 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru kominów ponad połacią dachu z materiałów ceramicznych na 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Ciechanowie przy  
ul. Świętochowskiego 7. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie: 
murowanie kominów z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – 
wapiennej, 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. 
 
2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2.Wyroby ceramiczne. 
 

2.2.1. Cegła ceramiczna klinkierowa pełna. 
 
Cegła klinkierowa pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996: wymiary l = 250 mm, s 
= 120 mm, h = 65 mm masa 3,3-4,0 kg cegła klinkierowa pełna powinna 
odpowiadać aktualnej normie państwowej. dopuszczalna liczba cegieł 
połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla 
cegły – 10% cegieł badanych. nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK odporność na działanie 
mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°c i odmrażania – brak uszkodzeń po 
badaniu. odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na 
inne cegły nie rozpadła się. 

2.3.Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne. 
 
Murowanie kominów należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura. Kominy mogą być wykonywane przy 
temperaturze powyżej 5°C. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z 
innych przyczyn, wierzchnie warstwy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murowanych 
kominów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
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5.2.Kominy z cegły ceramicznejpełnej. 
 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych 
podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą. 
 
5.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
 
Liczba cegieł użytych w połówkach nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. Należy przestrzegać zasady, że każdy komin powinien być 
wykonany z cegły jednego wymiaru. 
 
5.2.3. Sposób użycia zaprawy murarskiej. 
 
Sposób użycia zaprawy powinien być zgodny z technologią wykonywania robót 

murarskich z zastosowaniem cegieł klinkierowych. Należy uwzględnić zarówno 
warunki atmosferyczne, w których prowadzone są roboty, jak i warunki, w których 
przebiegać proces wiązania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace należy 
prowadzić w temperaturze od +5°C do +30°C. W trakcie robót oraz po ich 
zakończeniu (przez minimum 7 dni), wymurowane elementy należy osłaniać folią 
lub matami, zabezpieczającymi przed ewentualnymi opadami i zbyt szybkim 
wysychaniem zaprawy, spowodowanym działaniem wiatru i słońca. Nie wolno 
prowadzić prac w czasie opadów atmosferycznych. Zaleca się również, by nie 
rozpoczynać robót, gdy prognozy pogody przewidują w ciągu najbliższych dni 
opady deszczu lub obniżenie temperatury. Cegły przygotowane do murowania 
powinny być czyste, wolne od kurzu i suche. Murować należy na “pełną spoinę”, 
gdyż ograniczy to możliwość przenikania wody opadowej do wnętrza. Grubość 
spoiny powinna być równomierna dla całej warstwy. Do profilowania spoiny 
należy wcześniej przygotować odpowiednie narzędzie o zaokrąglonym przekroju, 
z tworzywa sztucznego lub drewna. Moment rozpoczęcia profilowania spoin 
uzależniony jest od warunków atmosferycznych, chłonności cegły i związanej z 
tymi czynnikami szybkości wiązania zaprawy. Powinien on nastąpić w kilkanaście 
lub kilkadziesiąt minut od jej położenia, w momencie, kiedy przyłożony do 
świeżej zaprawy palec nie ulega już zabrudzeniu. W celu uzyskania równych spoin 
i zachowania poziomu kolejnych warstw, można posłużyć się odpowiednio 
przygotowanymi listewkami lub innymi tego typu ogranicznikami (zalecana 
grubość 10÷12 mm), układanymi na wymurowanej warstwie cegieł, wzdłuż jej 
krawędzi. Pierwszy etap – murowanie - polega jedynie na połączeniu cegieł 
zaprawą murarską z pozostawieniem miejsca na spoinę. (zaprawą murarską 
wypełnia się jedynie przestrzeń pomiędzy listewkami). Spoinowanie tak 
wykonanego muru należy rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od 
zakończenia pierwszego etapu, używając do tego celu również zaprawy 
murarskiej. 
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Uwaga: W celu uniknięcia różnic kolorystycznych, na wyodrębnionym 
fragmencie należy stosować zaprawę pochodzącą z jednej partii produkcyjnej, a 
do jej przygotowania używać zawsze takiej samej ilości wody zarobowej. W 
związku z możliwością wystąpienia niewielkich różnic w odcieniach kolorów 
pomiędzy cegłami z różnych partii produkcyjnych, zaleca się przed rozpoczęciem 
pomieszać cegły pochodzące z kilku palet. Składowane elementy klinkierowe 
należy chronić przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem się. W trakcie prac 
szczególną uwagę należy zwracać na staranność i czystość układania kolejnych 
elementów. W przypadku kontaktu zaprawy z licem cegły, zabrudzenie należy jak 
najszybciej usunąć (najlepiej na sucho). Niedostosowanie się do zawartych w 
niniejszej karcie technicznej zaleceń i wymagań producenta, dotyczących 
przygotowania zaprawy, jej użycia i pielęgnacji, może powodować powstawanie 
wykwitów solnych i wapiennych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
6.1.Materiały ceramiczne. 
 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby 
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
zawartość margla. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną 
należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie 
mrozu). 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”. Jednostki obmiarowi 
powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: dziennik 
budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokoły 
odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, protokoły odbioru materiałów i 
wyrobów, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ceny jednostkowe robót obejmują: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
murowanie i przemurowanie kominów z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
cementowo – wapiennej, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
likwidację stanowiska roboczego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-68/B-10020, Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996, Wyroby budowlane ceramiczne. 
 
 

Opracował: 

inż. Mariusz Malicki 

 


