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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla zadania: Projekt 
budowlany rozbudowy szpitala w Puszczykowie o blok operacyjny,  
Puszczykowo, ul.Kraszewskiego 11, dz.nr  950/5”. 
Rodzaje stropów wykonania: 

 Podbudowy ław fundamentowych 
1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 45410000-4  Tynkowanie  
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 45320000-6  Roboty izolacyjne  
  45324000-4 Tynkowanie 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 Beton konstrukcyjny  
 Beton niekonstrukcyjny  
 Stal zbrojeniowa  
 Drewno do zabezpieczenia wykopów i podparć 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na 
plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
a) Żuraw budowlany 
b) Betoniarka samojezdne lub tymczasowawytwórnia betonu, 
c) Pompa do betonu 
d) Transport ponadgabarytowy, 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z wytycznymi ogólnymi. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1 Zalecenia ogólne 

Przed przystąpieniem do robót należy najpierw sprawdzić stan murów  i ocenić  czy wymagają one wzmacniania czy 
nie. Jeżeli mury nie mają  spękań ( nie stwierdzono w widocznych miejscach) przy projektowanych długościach 1-1,5m 
podbudowy prace można wykonywać  bez  zabezpiecznia ścian. Jednocześnie nie może to być wiecej nież 20% 
powierzchni fundamentów – wymóg spełniony. Jednakże ostateczną decyzje podejmuje kierownik budowy. 

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

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. 

 
5.2 Zakres  

Podczas wykonywania wszelkich czynności związanych z pogłębianiem lub wzmacnianiem fundamentów należy 
przestregac poniższych zasad: 
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 Prace należy tak prowadzić, aby poza odcinkami przeznaczonymi do podbudowy nie naruszyć naturalnej 
struktury podłoża gruntowego. Dlatego nie można dopuścić do odkopania ław od razu na całej długośc, ggdyz 
mogło by to powodować wypieranie gruntów. Wykopy musza być dobrze i mocno obudowane tak aby 
zapobiec osuwaniu się  gruntu spod innych fragmentów konstrukcji. 

 Prace należy wykonywać  tylko na krótkich odcinkach ponieważ ściana nad usuniętym fragmentem pracuje jak 
sklepienie przekazując wzmocnione naprężenia na boczne partie muru 

 Nowy fundament ze starym należy połączyć starannie i mocno, dlatego sugeruje się skończyć betonowanie 5-
7cm poniżej istniejącej ławy, wstępnie obciążyć nowa ławę wbijając kliny stalowe lub dębowe i tak powstałą 
przestrzeń wypełnić bardzo mocno ubitym wilgotnym betonem. 

Należy stale obserwować osiadanie budynku i przy jakich kol wiek odkształceniach natychmiast zabezpieczyć ściany 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Sprawdzeniu podlega: wymiary płyt stan powierzchni (ewentualne rysy i pęknięcia), stan uchwytów, kontrola jakoscu 
betonu. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m³ mierzy się 

 ilość podbudowy 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny dla 
oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 

robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
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Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1. PN-EN 13043.2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazw  i określenia. 
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań. 
3. PN-EN 197-2,2002 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
4. PN-EN 934-2,1999, PN-EN 780-1,1999, PN-EN 780-2,1999 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów 

oddziaływania domieszek na beton. 
5. PN-EN 206.,2014-04 - Beton – wymagania, właściwości,produkcja zgodność.  
6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. –norma wycofana 
7. PN-EN 1250-4,2005 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie. 
8. PN-EN 12504-2,2002 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
9. PN-EN 12620,2004 - Kruszywa mineralne do betonu. 
10. PN-EN 197-1.:2002   - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania          i ocena zgodności. 
11. PN-EN 1008:2004 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


