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1. VVYMAGANIA OGoLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sk wymagania dotyczkce
wykonania i odbioru robot zwikzanych ze zmiank przeznaczenia pomieszczeh szkolnych na
Swietlice wiejskk i stacje uzdatniania wody.
1.2. Zakres Stosowania
Dokumentacja opracowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwiqzanych z budowq.
1.3. Ogolne wymagania dotyczkce robOt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS6 ich wykonania oraz zgodnoS6 z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjk technicznq pozwoleniem na budowe, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane.
1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie o roboty budowlane przeka2e wykonawcy
protokolem Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowq
1.3.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierat:
Specyfikacje Techniczne (ST)
Przedmiar robot
Projekt budowlany.
1.3.3. Zgodnote rob6t z dokumentacjq projektowk
Dokumentacja Projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajqcego
stanowiq czeS6 Umowy, a wymagania wyszczegolnione cho6by w jednym z nich sk
obowikzujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbietnotci w ustaleniach poszczegOlnych
dokumentOw obowikzuje kolejnote ich watnoSci wymieniona w warunkach umowy o roboty
budowlane.
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiqzany do zorganizowania placu budowy, utrzymania ruchu
publicznego na terenie Budowy w okresie trwania budowy a2 do odbioru ostatecznego.
1.3.5.0chrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzega6 przepisOw ochrony przeciwpo2arowej. Bedzie utrzymywa6
sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach do
tego przeznaczonych. Materiaty tatwopalne bed sktadowane w sposOb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem °sob trzecich.
1.3.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktOre w spos6b trwaly sk szkodliwe dla otoczenia, nie bed dopuszczone do u2ytku.
Nie dopuszcza sie do u2ycia materialow wywolujkcych szkodliwe promieniowanie o ste2eniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreelonego w odpowiednich przepisach. Wszelkie materials/
odpadowe utyte do robOt bedk miaty Swiadectwa dopuszczenia jednoznacznie okreSlajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na trodowisko.
1.3.7. Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzkdzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wiaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
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instalacji i urzadzeri w trakcie trwania budowy. 0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajapego oraz bedzie z nim
wspOtpracowat dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonania napraw.
1.3.8.Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisOw Bhp. Wykonawca ma
obowiqzek zadba6, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.3.9. Ochrona trodowiska
Wykonawca ma obowiqzek zna6 i stosowa6 w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony trodowiska naturalnego.
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2. MATERIAtY
Materialy dopuszczone do u2ytku
Wykonawca mo2e wykorzysta6 na potrzeby budowy tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy 2e zapewniono zgodno66 z kryteriami
technicznymi okrealonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wta§ciwych przepisOw i dokumentOw technicznych.
Deklaracje zgodnoaci lub certyfikat zgodno§ci z PN lub aprobata.techniczna.
2.2. Mated* nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawcg wywiezione z terenu
budowy. Ka2dy rodzaj robOt, w kt6rym znajduja sic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczqc sic z ich nieprzyjgciem i
niezaplaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatOw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robOt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowaty
swoja jakoa6 i wta§ciwoe6 do robot i byty dostqpne do kontroli przez Zamawiajacego.
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3. SPRZU
Maszyny i narzgdzia utywane na budowie powinny bye przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robot i utytkowane oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjk producenta. Nie wolno utywa6
maszyn i narzgdzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nie odpowiadajacych aktualnym normom
przedmiotowym lub ustalonym dia nich warunkom technicznym. Narzedzia i urzadzenia winny by6
regularnie kontrolowane.
Dopuszcza sic stosowanie sprzgtu innego nit okreSlony Przedmiarze Robot pod warunkiem
spetnienia norm przedmiotowych, jakoSciowych i warunk6w technicznych przewidzianych dla
sprzgtu przy wykonywaniu odpowiedniego rodzaju robot.
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4. TRANSPORT
Mated* i sprzet mog . by6 przewo2one dowolnymi trodkami transportu, jednak w sposOb
zabezpieczajapy je przed uszkodzeniami.
rodki transportu muszq spetniat wymagania okrealone dla danego material przewidzianego do
transportu.
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5. VVYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania organizacyjne
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzglcdniajacy
wszystkie warunki ich wykonania.
5.1.1 Ogrodzenie placu budowy
Ze wzglgdu na lokalizacjg terenu budowy nalety zastosowat ogrodzenie petne np. z ptyt z blachy
fatclowej. Ogrodzenie powinno mie6 wysokote 150 — 200cm. Bramy i furtki w ogrodzeniu placu
budowy powinny otwiera6 sic do wewnqtrz. Bramy powinny mie6 szerokott umo2liwiajacy
swobodny przejazd pojazdow (min. 300cm). Zaleca sic by w ogrodzeniu byty co najmniej dwie
bramy. Przy jednej z nich wykonuje sig furtkc, przeznaczona dla pracownikow, o szerokoaci 80 —

100cm.
Nad wejeciami nalety wykona6 daszki ochronne zabezpieczajace przed upadkiem z wysokoaci
materiatow budowlanych i narzgdzi.
5.1.2. Ochrona p/po±
W budynkach magazynowych i w ich pobli±u nale±y lokalizowa6 tatwe w u±yciu g rodki ochrony
przeciwpoiarowej oraz hydranty. Stu2y do tego m.in. zadaszenie przeciwpotarowe, wykonane np.
z drewna i usytuowane na fundamencie betonowym. Ze wzglcdu na zagro2enie poZarowe
tymczasowe obiekty magazynowe i place sktadowe nale±y lokalizowa6 w odpowiedni sposOb.
Odlegtoaci pomigdzy tymi obiektami powinny wynosi6 12m, zat migdzy magazynami a budynkami
statymi 16,0 — 20,0m. Nale±y dodatkowo zapewnie dojazd wozom stra±y potarnej do katclego
obiektu. OdlegtoS6 migdzy hydrantami nie powinna przekracza6 80m., a odlegtoa6 hydrantu od
wznoszonego obiektu lub budynk6w tymczasowych nie powinna byO mniejsza nii 10m i wigksza
ni± 25m.
5.1.3. Drogi
Drogi powinny mie6 dobrze dobrany uktad oraz dostatecznie wytrzymalq nawierzchnic. Podstawc
sieci drOg na placu budowy mogq stanowit drogi state, zaprojektowane na planie
zagospodarowania terenu. Drogi tymczasowe mogq stanowie wtedy ich uzupetnienie. Drogi state
nale±y wykonywao bez ich warstwy wierzchniej. Dopiero przed zakohczeniem budowy nale2y
naprawie podbudowg i uto±y6 nawierzchnig drogi. Ze wzgledu na moiliwy spory koszt naprawy
podbudowy motna stosowa6 wytqcznie drogi tymczasowe.
SzerokoS6 drOg tymczasowych jednokierunkowych powinna wynosit 3,0 — 4,0m., a
dwukierunkowych 6,0 — 8,0m. Place wytadunkowe powinny stanowie poszerzenia drog o co
najmniej 2,5m. Zaleca sig by promie6 luku drogi nie byt mniejszy ni2 20,0m. Na tukach nalety
poszerzaO szerokoto nawierzchni drogi od strony wewngtrznej.
Spadek podtu±ny drogi nie powinien przekracza6 wartoeci 6% i nie powinien by6 mniejszy od 0,2
— 1,0%. Powinny byO zachowane spadki poprzeczne wynoszace 3,0 — 4,0%.
Projektujqc i wykonujac drogi na placu budowy nale±y zapewnia:
bliski dojazd arodkOw transportu do wszystkich miejsc przeznaczenia;
usytuowanie drag w pobli2u urzadze6 podnoSnych;
dla drogi przebiegajacej wzdtu± obiektu teren wolny do sktadowania materialow i wyrobow
budowlanych i umoiliwiajqcy wykonywanie rob6t pomocniczych;
bezpiecznq odlegtoSt drogi od maszyn, rusztowan, obiektow tymczasowych i wykop6w.
Zaleca sic wykonanie drOg tymczasowych z elementOw prefabrykowanych betonowych lub
±elbetowych pelnych lub a2urowych. Elementy takie uktada sic diwigiem na podsypce piaskowej.
5.1.4. Sktadowiska i magazyny
Mated* nale±y skladowa6 w zale±noaci do ich rodzaju:
Plac skiadowy
Teren w rejonie sktadowania nale±y wyrownat i odwodnie rowami otwartymi. Nawierzchnie
palcOw mo±na wykona6 z tych samych materiatOw i prefabrykatow co drogi tymczasowe.
Wiata
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Pod zadaszeniem nale2y sktadowa6 materials/ wra2liwe na oddzialywanie opad6w
atmosferycznych.
Magazyny
W magazynach nale2y sidadowa6 mated* nie odporne na dziatanie czynnik6w
atmosferycznych, narzgdzia, czetci maszyn itp.
W celu wiakiwego skladowania materialOw obiekty magazynowe powinny by6 wyposatone w
odpowiednie przegrody, polki, stojaki, drabinki itp.
Skladowiska materialow masowych i cigtkich nale2y sytuowa6 wzdtu2 drOg i jak najblitej
wznoszonych budowli, a mated* niezbgdne do wytwarzania prefabrykatow np. kruszywo,
cement, stal zbrojeniowa, drewno nale±y umieszcza6 w pobli2u ich wytwarzania Zaleca sic
stosowanie typowych konstrukcji magazynowych charakteryzujqcych sic latwoSciq montatu i
demontatu.
5.1.5. Budynki administracyjno - socjalne
Budynki administracyjno - socjalne nale±y koncentrowa6 przy glownej bramie prowadzqcej na
budowg. Powierzchnia takich obiektow zale±y od liczby zatrudnionych na budowie °sob.
Powierzchnie wyra±onq w m 2 oblicza sic na podstawie wskainikow mno2ac przez liczbg
pracownikOw w zaleinoaci od miejsca przeznaczenia [Tab.1.1-Tab.1.6.1. Dane dotyczqce
przewidywanej liczby zatrudnienia nalety przyjqt z harmonogramu zatrudnienia.
Tablica 1.1. - Wskainiki powierzchni netto szatni robotniczych
Szatnie mgskie
Szatnie damskie
Wskainik
Wska2nik
.
Liczba Pow. nett°
Liczba
powierzchni
powierzchni
prac.
[m2]
prac.
m2/1 prac.
m2/1 prac.
1,00
10
10,0
0,80
20
16,0
2,00
3
0,70
25
17,5
1,20
5
0,60
35
21,0
1,50
6
0,50
50
25,0
1,00
9
0,50
100
50,0
0,80
16
0,50
150
75,0
0,70
25
0,50
200
100,0
35
0,60
250
112,5
0,45
0,50
45
Tablica 1.2. - Wskainiki powierzchni netto umywalni robotniczych
- umvwalnie meskie
Umywalnia mgska
Wska2nik
Pow. netto
Liczba Liczba
powierzchni
prac.
natryskow [m2]
m211 prac.
1,00
10,00
10
1
17,00
0,80
20
1
0,70
19,00
25
1
21,50
0,60
35
2
0,50
25,00
50
4
0,40
100
40,00
6
150
0,35
52,50
8
200
60,00
0,30
9
250
75,00
0,30
Tablica 1.3. - Wskathiki powierzchni netto umywalni robotniczych
- umywalnie damskie
Umywalnia mgska
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Pow. netto
[m2]

Ogolna
powierzchnia
netto szatni

6,0
6,0
9,4
9,4
24,0
19,0
21,0
22,0

10,0
22,0
23,5
30,4
34,4
54,0
94,0
121,0
134,0

Wska±nik
powierzchni
m211 prac.
2,00
1,20
1,50
1,00
0,80
0,70
0,60
0,50

Liczba
prac.

Liczba
natryskow

Pow. netto
[m2]

_

-

-

3
5
6
9
16
25
35
45

6,0
6,0
9,4
9,4
24,0
19,0
21,0
22,0

6,0
6,0
9,4
9,4
13,0
17,5
21,0
22,5

Tablica 1.4. -Wska±niki oowierzchni nett° pomieszczeñ jadalni oraz kuchni
Kuchnia
Jadalnia
Wska2nik
Ogolna liczba Wskainik
Pow. netto
- ow. netto
Pow.
powierzchni
pracownik6w powierzchni [m2]
[ml
m2/1 prac.
m2/1 prac.
'
1,20
12,0
2,40
24,0
10
12,0
1,00
24,0
0,52
23
12,0
30,0
0,40
1,00
30
0,29
12,0
35,0
41
0,85
59
15,0
0,25
0,70
42,0
24,0
0,20
116
0,55
64,0
30,0
95,0
0,17
0,55
175
30,0
0,13
0,51
120,0
235
150,0
0,10
30,0
295
0,50
Tablica 1.5. - Wskatniki
Ogolna
liczba
pracownikOw
12
25
33
45
65
125
190
250
310

powierzchni netto p unktu o atrunkowe o
Wskainik powierzchni Pow. netto
[m21
m2/1 prac.
10,0
0,830
0,400
10,0
0,300
10,0
0,220
10,0
0,155
10,0
0,125
15,0
0,120
24,0
24,0
0,095
24,0
0,078

36,0
36,0
42,0
47,0
57,0
88,0
125,0
140,0
180,0

Liczba
pomieszczen
1
1
1
1
1
1
2
2
2

Tablica 1.6. - Wskainiki powierzchni netto pomieszczen administrac n ch
Liczba
zatrudnionych
Powierzchnia, m2
pracownik6w
Klasa budowy
og6Ina
Ogolna budynku
ogolem
umysiowych
biurowego
350
I
45
235
230 - 350
35
180
II
150 - 230
23
120
III
70
IV
90 - 150
13
40 - 90
10
55
V
36
40
6
VI
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tqczna pow.
netto
[m2[

na 1 pracownika
5,2
5,2
5,2
5,3
5,5
6,0

Budynki administracyjno — socjalne naleiy wyposa2y6 w kanalizacjg, wodg i prqd.
5.1.6. Zaopatrzenie w media
Zaopatrzenie budowy w wodg
Przewody wodociapowe nale2y uklada6 poniiej gtgboko§ci przemarzania gruntu (1,0m).
Glgbokot tg mo2na zmniejszy6 do 0,4 — 0,5m przy zastosowaniu izolacji termicznej. Na
warunkach uzgodnionych z inwestorem.
Zaopatrzenie budowy w energig elektrycznq
Nale2y zapewni6 energig elektrycznq niezbecinq do napgdu maszyn i urzqdzeri, do otwietlenia:
stanowisk roboczych, zewngtrznego terenu budowy, budynkow tymczasowych oraz do niektorych
czynnoeci technologicznych.
Linie napowietrzne motna stosowa6 tylko tam, gdzie nie jest przewidziana praca z wysiggnikami.
W pozostalych czgeciach placu budowy nale±y ukfada6 wyfacznie kable podziemne. Trasy
przebiegu takich kabli powinny by6 zaznaczone w terenie w sposOb widoczny rip. przy uZyciu
czerwonych chorqgiewek. Nieiizolowane przewody napowietrzne powinny znajdowa6 sig na
wysokoaci wigkszej ni± 5,0m nad poziomem terenu i co najmniej 3,0 nad pomostami rusztowari i
stanowiskami roboczymi.
Tymczasowe sieci elektryczne nale2y projektowao i wykonywa6 pod nadzorem iniynierOw
elektrykow. Na warunkach uzgodnionych z inwestorem.
Zaopatrzenie budowy w energig ciepinq
Energia ciepina wykorzystywana jest glOwnie do ogrzewania pomieszczen, ewentualnie pay
pewnych procesach budowlanych w okresie zimowym. Instalacjg grzewczq wykonuje sic z rur
stalowych. Przewody tymczasowe uklada sic w wykopach, co najmniej 0,5m powy±ej rzgdnej
najwy2szego poziomu wOd gruntowych. Rury powinny by6 owinigte izolacjq ciepinq, lub zasypane
materialem termoizolacyjnym.
Zaopatrzenie budowy w sprg2one powietrze
Budowa mo2e by6 zaopatrywana w sprgione powietrze w sposob scentralizowany — przy utyciu
stacji sprg2arek. Dfugo g6 przewodow nie powinna przekraczat wartoaci 500m. Przewody ze
sprponym powietrzem nale±y prowadzit od sprgtarek promieniacie. Nale2y je uktadat ze
spadkiem 0,5-1,0% w kierunku przepfywu powietrza. W okresie zimowym przewody nale2y
ociepla6. Do odbiornikow polotonych wysoko naleZy to powietrze dostarcza6 przewodami
gigtkimi.
Ze wzgleclow ekonomicznych nie na1e±y stosowa6 kilku sprciarek o niskiej wydajnoaci. Nie
powinno sic stosowa6 jednej sprflarki jako stalego 2rOdla wytwarzania sprg2onego powietrza.
Przy ka2dej sprg±arce nale2y zastosowa6 zbiornik powietrza sfu2qcy do wyrOwnania cianienia w
sieci oraz oczyszczania powietrza z pary wodnej i olejow.
5.1.7. Stanowiska produkcyjne
Przy projektowaniu stanowisk produkcyjnych naleiy przyjqo wtaeciwy schemat technologiczny
oraz nale2y wyznaczy6 odpowiedniq liczbg i rodzaj urzqdzeri.
Szczegolowe informacje dotyczqce organizacji budowy oraz planowania robot budowlanych
zawarto m.in. w Dz. U. nr 207 z 2003r poz. 2016 oraz wydawnictwach ksiqtkowych np. K.M.
Jaworski „Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN, Warszawa 1999.
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5.2. Zakres wykonywanych robot
W zakresie wykonanych robot uwzglgdnia sic:
Roboty rozbiOrkowe
Roboty ziemne
Roboty murowe i montatowe
Roboty posadzkowe
Roboty tynkowe
Tynki, sztablatury i okladziny wewnctrzne
Stolarka
Roboty zduriskie — wentylacja pomieszczen
Roboty pokrywcze i obrObki blacharskie
Docieplenie cian zewngtrznych budynk6w
Roboty instalacyjne
Roboty malarskie
Rusztowania
Szczegotowe dane podano w pkt. 5.3 do 5.15

Wszelkie prace naleiy wykonae zgodnie z obowinujqcymi pnepisami i normamt Spos6b
wykonania, Zakres stosowania, Zalotenia kalkulacyjne, warunki techniczne, zasady
pnedmiarowania podano na podstawie zaloieti stosowanych w metodach kosztorysowych
(katalogi KNR). Opis dzialu obejmuje szerszy zakres robot stosowny dla opisanego dziaiu.
Ponasze zaloienia mogq bye podstawq no obliczenia ilatci i wartotci rob6t dodatkowych
wyniklych w trakcie realizacji prac.
5.3. Roboty rozbiorkowe
5.3.1. W wyniku prowadzonych prac nale2y rozebra6 istniejacy zbiornik na tcieki o poj. Ok. 45m3,
istniejacq stolarkg okiennq w budynku szkoly, fragmenty Scian zewngtrznych i zewngtrznych,
rynny i rury dachowe.
Wszelkie roboty rozbi6rkowe na1e±y prowadzi6 zgodnie z zatoieniami przyjgtymi dla
poszczegOlnych rodzaj6w rob6t opisanych w pkt. 5.4 do 5.16.

5.4. Roboty ziemne
5.4.1. Zakres stosowania
5.4.1.1. Rozdziat zawiera naktady rzeczowe na roboty ziemne zwiqzane z wykonaniem
budowlanych robOt remontowych, instalacyjnych i elektrycznych. Rozdziat zawiera naktady
na wykonanie robot wstgpnych i przygotowawczych, wykopOw nie umocnionych na
zewnqtrz i wewnqtrz budynk6w, umocnienia i zabezpieczenia wykop6w, zasypania
wykop6w oraz wywozu ziemi i gruzu.
5.4.2. Zato±enia kalkulacyjne
5.4.2.1. Naktady podane w poszczegOlnych tablicach rozdziatu uwzglcdniajq takte wykonanie
robOt podstawowych i czynnoSci pomocniczych, wymienionych w zato±eniach ogolnych
niniejszego katalogu.
5.4.2.2. Naktady rzeczowe zostaty ustalone dla robot wykonywanych w gruntach nie
nawodnionych lub nie oblepiajacych narzgdzi oraz dla zasypywania wykop6w nie
rozpartych.
Przy wykonywaniu wykop6w w gruntach nawodnionych i oblepiajacych narzgdzia naleiy
do naktadOw robocizny stosowat wspetczynniki okretIone w tablicy 9902.
Wspolczynniki podane w poz. 01-03 nie mogq by6 zastosowane rownoczeanie ze
wspolczynnikiem podanym w poz. 04.
5.4.2.3. W zaletnoaci od ksztattu i wymiar6w dna oraz pochylenia skarp wykopy dzieli sic na:
a) wykopy szerokie - o szerokoSci dna wigkszej od 1,5 m, niezale±nie od pochylenia skarp
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b) wykopy wkskie - o szerokoaci dna r6wnej lub mniejszej od 1,5 m o acianach pionowych, ze
skarpami o pochyleniu do 1: 0,25
c) wykopy jamiste - o powierzchni dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2 o acianach pionowych
lub ze skarpami o pochyleniu do 1: 0,25, przy czym taden bok dna wykopu nie mote by6
dluiszy nit 3,0 m
d)wykopy o szerokoaci dna mniejszej lub rownej 1,5 m ze skarpami o pochyleniu tagodniejszym
od 1: 0,25 oraz wykopy o gtgbokoaci do 1 m, niezaletnie od pochylenia skarp i szerokoki
dna, nalety zalicza6 do wykop6w szerokich
5.4.3. Warunki techniczne
5.4.3.1. Spos6b wykonywania robot ziemnych okreala norma PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze" oraz 'Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montatowych" Czgat I - Roboty
ogolnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II.
5.4.4. Zasady przedmiarowania
5.4.4.1. Wykopy, zasypania, zatadowania i wytadowania, przenoszenia i przewozy ziemne lub
gruzu obllcza sic wg objgtoaci wykopow w stanie rodzimym z doktadnokik do 0,5 m3.
Grunt zletaly, letkcy w odktadzie ponad 6 miesiccy traktowat nalety jako grunt w stanie
rodzimym.
5.4.4.2. W przypadku koniecznoaci dokonania obmiaru gruntu w stanie spulchnionym nalety
pomiar6w dokonywat na arodkach przewozowych lub w naturze, stosujqc do uzyskanych
wynik6w wspOlczynniki podane w tablicy 9903.
Tablica 9902
L. p.
Wyszczegolnienie

r-Nspotczynnik
01

Wykopy w gruntach nawodnionych
101
rKat. gruntu I-II
riKat. gruntu III
1-0-2
103
Kat. gruntu IV
1Wykopy w gruntach oblepiajkcych narzgdzia
04
105
Zasypanie wykopOw migdzy rozporami
Tablica 9903
Wyszczegolnienie
L.p.
a
b
Grunt spulchniony kat. I-II
01
Grunt spulchniony kat. III
02
1Grunt spulchniony kat. IV

1,10

Wspotczynnik
01
0,87
0,80
0,77

5.4.4.3. W przypadku, gdy w danym wykopie wystgpujk thine kategorie gruntu, nalety
obmiarow dokonywa6 oddzielnie dla katclej kategorii gruntu. Za podstawc do
zastosowania otlpowiednich naktadOw przyjmuje sic catkowitk glcbokok wykopu.
5.4.4.4. Wymiary dna wykopow nalety przyjmowat rowne wymiarom rzutu tawy (stopy)
fundamentowej.
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5.4.4.5. Pochylenie nie umocnionych skarp wykopow tymczasowych do celow kosztorysowania
nalety przyjmowat wg wytycznych ujetych w tablicy 9904.
Tablica 9904
IKategoria gruntu
1L.p.
la
{01
Ii - ii
IO2_
03 —11\-/—

Nachylenie skarpy wykop6w
,01
1: 1,25
1: 0,67
T: 0,5

5.4.4.6. Wykopy w Scianach pionowych nie umocnionych odeskowaniem nale±y stosowa6 przy
glebokoSciach:
• do 2 m w skalach jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym
• do 1 m w pozostalych gruntach
Dla fundamentow murowanych minimalna szerokoS6 wykopu powinna wynosit 0,6 m, a przy
izolowaniu pionowym Scian fundamentu lub gdy fundament wykonywany jest w
odeskowaniu, minimalne odlegloeci écian wykopu od ka±dej strony izolowanej lub
odeskowanej powinny wynosi6 po 0,6 m.
5.4.4.7. Deskowania wykop6w wraz z podparciem, rozparciem i pOiniejszq rozbiOrka, nalety
oblicza6 w metrach kwadratowych umocnionej powierzchni, z dokladnoScia , do 0,1 m2.
5.4.4.8. Objctote ziemi u±ytej do zasypania wykopu naleiy obliczat jako ro2nice migdzy
objctoacia. wykopu a objetoScia, mur6w (fundamentOw) w wykopie, z uwzglcdnieniem
przestrzeni nie zasypywanych.
5.4.4.9. Zerwanie nawierzchni oraz wyrOwnanie i plantowanie terenu nale±y obficza6 w metrach
kwadratowych z dok/adnoSciq do 1 m2.
5.4.4.10. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej nale2y obliczat w metrach szeSciennych z
dokladnoecig do 0,5 m3.
5.5. Roboty murowe

5.5.1. Zakres stosowania
5.5.1.1. W rozdziale zawarto naklady rzeczowe na wykonanie robot murowych:
• murowanie Scian zewnetrznych i wewngtrznych
• murowanie kominow wolnostojacych
• wykonanie i sprawdzenie przewodow kominowych
• budowg mur6w ogniowych i kolankowych
• przesklepienie i przemurowanie otworOw oecie±nicowych
• wykonanie slupkow pod legary, gzyms6w i spadk6w podokiennych
• osadzenie oacietnic okiennych i drzwiowych, krat, podokiennikow, stopni i balustrad
schodowych oraz drobnych element6w metalowych
• wykucie otwor6w, wnck i strzwi w Scianach
• wykucie bruzd i gniazd, skucie wystepkow i nierOwnoSci Scian
• wykonanie plyt i sklepien ceramicznych
Naktady robocizny zawarte w KNR obejmujk rOwnie2 roboty podstawowe podane w
wyszczegolnieniu rob6t nad tablicami, jak rOwnie± nastgpujgce roboty i czynnoeci
pomocnicze:
• przygotowanie stanowiska roboczego
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• wewngtrzny transport poziomy i pionowy materialow oraz elementOw osprzgtu na
wystgpujace na placu budowy przecigtne odlegtoeci i wysokoaci, uwzglgdnione przy
ustalaniu naktadow do celOw kosztorysowania
• ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunigcie czasowych podp6r i rusztowati
przenoanych, umo±liwiajacych wykonanie robot na wysokoaci do 4,0 m, jeali w
zato2eniach szczegOlowych do rozdziatOw nie podano inaczej
• uldadanie, segregowanie i sortowanie materiatOw i wyrob6w nowych na placu budowy lub
w magazynie przyobiektowym
• obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
• sprawdzenie prawidtowoeci wykonania rob6t
• usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
rob6t, a zawinionych przez bezpoarednich wykonawcow
• utrzymanie w czystoaci i porzadku stanowiska roboczego
• wykonanie czynnoaci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,
5.5.1.2. Naktady rzeczowe uwzglgdniajg wykonanie rob6t murowych przy u±yciu cegly nowej,
bloczkow z betonu kom6rkowego, pustakOw "Alfa" lub cegly rozbiOrkowej oczyszczonej.
5.5.1.3. Zakres robot wykona6 zgodnie z projektem budowlanym.
5.5.2. Zatotenia kalkulacyjne
5.5.2.1. Naktady podane w rozdziale obejmuja wykonanie robot podstawowych i czynnoaci
pomocniczych wymienionych w zato±eniach ogOlnych w poszczegolnych tablicach oraz w
niniejszych zato2eniach szczegolowych.
5.5.2.2. Naktady rzeczowe pogtgbienia i wymiany fundament6w oraz izolacji poziomej nie
uwzglgdniaja wykonania i zasypania wykopow, ktore nalety normowaO oddzielnie wedtug
naktadow podanych w rozdziale 01 "Roboty ziemne".
5.5.2.3. Naktady rzeczowe uzupelnieti Wan zostaly ustalone przy zato±eniu, 2e objgtott muru
w jednym miejscu nie przekracza 2 m3, a dla ecianek powierzchni 3 m2. W przypadku
wykonywania wigkszej iIoci muru i acianek naleiy stosowat naktady z KNR 2-02
"Konstrukcje budowlane" torn I.
5.5.2.4. Naktady rzeczowe dla uzupetnienia ecian i acianek oraz wymiany fundamentOw
przewiduja murowanie w linii prostej. W wypadku murowania tuku nale±y stosowat
wspetczynniki podane w tablicy 9906.
5.5.2.5. Naktady rzeczowe zostaly ustalone dla robot wykonywanych z materialow nowych. W
wypadku stosowania materiatow pochodzacych z rozbiOrki nale2y do naktadow robocizny
stosowat wspolczynnik podany w tablicy 9907.
Tablica 9906
Wyszczegolnienie
L.p.

Wspolczynnik do R
01

L
01
02

Fundamenty i aciany wykonywane w tuku o promieniu
- do 3 m
- ponad 3 m

Tablica 9907
IL.p.
Wyszczegolnienie
a

1,20
1,05

Wspolczynnik do R
01

15

101

_ ..
Roboty wykonywane przy zastosowaniu materiatow
1,10
pochodzacych z rozbi6rki

5.5.2.6. W tablicach 0318-0322 rile wyszczegOlniono obsadzanych wyrobow ze wzgledu na ich
zroinicowane parametry techniczne i jednostki miary z wyjatkiem kratek wentylacyjnych i
naro2nikOw z katownika stalowego. Natomiast w naktadach robocizny i pracy sprzetu
podanych w wymienionych tablicach, uwzgledniono mm. rowniet uSredniony transport
wewnetrzny obsadzanych wyrobow.
5.5.2.7. Naktady rzeczowe rozdziatu obejmuja doniesienie i odniesienie rusztowari przenoSnych
(np. na kobytkach), je±eli w wyszczegolnieniach robot nad poszczegolnymi tablicami nie
podano inaczej.
5.5.2.8. Naktady rzeczowe nie uwzgledniajk wykonania i rozbiorki rusztowan przy wykonywaniu
robot na wysokoeci ponad 4 m od poziomu remontowanej kondygnacji, ktore nale2y ustalit
wedtug KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane" torn II, rozdziat 16 "Rusztowania".
5.5.2.9. Wartota kosztorysowq materiatOw pomocniczych ustala sie przez zastosowanie stawki
w wysokoSci 1,5% liczonej od sumy koszt6w materialOw (z wytqczeniem kosztow
prefabrykat6w wielko- i aredniowymiarowych i elementow kamiennych) ujetych w
poszczegolnych kolumnach tablic tego rozdziatu.
5.5.2.10. Naktady rzeczowe nie uwzgledniajg: doniesienia i odniesienia materiatu drzewnego
oraz wykonania i rozebrania rusztowan na stojakach lub drabinach o duiych spadkach,
zabezpieczenia pokry6 dachowych na dachach ptaskich przy przemurowywaniu komin6w,
uzupetnianiu murow ogniowych, kolankowych i rolek oraz dla drOg transportu materiatow i
gruzu; ponadto rozebrania i wykonania pokry6 dachowych wokOt przemurowywanych
komin6w ponad dachami o dutych spadkach oraz rozebrania i wykonania pokry6
dachowych przy uzupetnianiu mur6w ogniowych, kolankowych i rolek.
W/w naktady naleiy normowa6 dodatkowo wg rozdziatu 04 i 05 niniejszego Katalogu.
5.5.3. Wymagania techniczne
5.5.3.1. Wymagania techniczne wykonania robot murowych okreSlajk:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych i 2elbetowych monolitycznych
okreSlak:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montaiowych, CzeS6 I - Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMBIITB, Warszawa 1977, Wydanie II.
PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i ielbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-761B-03264 - Konstrukcje betonowe, 2elbetowe i spretone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/8841-05 - Strop DZ-3. Warunki wykonania i badania techniczne przy odbiorze.
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 213/KM/75 - stropy ggstotebrowe
ceramiczno - Zelbetowe typu Fert 45
5.5.3.2. Przy wykonywaniu rob6t murowych nalety zwracat szczegoIng uwage, aby:
murowane Sciany i Scianki posiadaly prawidtowe wigzania i potqczenia z istniejacymi
murami
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• gruboaci spoin poziomych i pionowych pay uzupetnieniach, zamurowaniach itp.
odpowiadaty gruboaciom spoin w murach i eciankach istniejacych pay wykonywaniu
nowych fragment6w i nie przekraczaty dla spoin poziomych 10 mm oraz die spoin
pionowych 10 mm
• cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny bye czyste
• w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinien bye zachowany staty
przekrej na catej wysokoSci, a przewody powinny bye murowane ceglami nie
uszkodzonymi na peine spoiny
• otcie2nice osadzone w Scianach powinny bye przymocowane na kotwy stalowe lub
gwoidzie wbijane do klockOw drewnianych (impregnowanych)
• powierzchnie oacietnic stykajace sig z murem powinny bye impregnowane dla
zabezpieczenia przed zawilgoceniem i zagrzybieniem
5.5.4. Zasady przedmiarowania
5.5.4.1. Poglgbienie i wymianc fundamentow, uzupetnienie zamurowanie otwor6w,
przemurowanie komin6w wolno stojacych w budynkach, uzupetnienie murow ogniowych,
przesklepienia otworOw, uzupetnienie stupkow pod legary oraz gzymsow oblicza sic:
• w metrach szeeciennych z doktadno§cia do 0,01 m3
• w metrach kwadratowych z doktadnoacia do 0,1 m2
DiugoSe murOw zaokragionych przyjmuje sic po osi murow. Pay murach o zmiennej wysokotci
lub gruboaci przyjmuje sic ich Srednie wymiary.
Przekrej gzymsu oblicza sic jako iloczyn wysokoeci gzymsu i jego wyskoku, cltugoat gzymsu
przyjmuje sic po krawgdzi najcitu2szej z doliczeniem za katcle narote wypukte lub wklgste
po 0,5 m.
Z obliczonych iIoci acian nie potraca sic:
• otworow i wrick o objctoeci do 0,05 m3
• przewodOw kominowych i bruzd o przekroju do 1200 cm2
• bruzd poziomych dla belek, obmurowania elementow o objctoaci do 0,01 m3
Powierzchnie potraconych otworow i wngk oblicza sic:
• otwory bez oecie±nic i wcgarkow w Swietle mur6w
• otwory bez oacie2nic lecz z wcgarkami w Swietle murOw
• otwory, w ktOrych oScie2nice s obmurowywane rownoczetnie ze wznoszeniem murOw w
Swietle oacietnic
• czcee cyrklasta otworow wg wpisanego trOjkata
5.5.4.2. Uzupetnienie stropOw ceramicznych oblicza sic w metrach kwadratowych, wg
powierzchni w Swietle surowych murew z doktadnotcia do 0,1 m2.
5.5.4.3. Wykonanie i wymiang izolacji poziomej oblicza sic w metrach z doktadnoScia do 0,1 m.
5.5.4.4. Naprawg pcknice w Scianach oblicza sic w metrach z dokladnoacia do 0,1 m.
5.5.4.5. Skuwanie powierzchni zniszczonych murow i wystgpow oblicza sig w metrach
kwadratowych z dokladnotcia do 0,1 m2.
5.5.4.6. Wykonanie przewodow kominowych, szpatdowanie belek, przemurowanie wggarkow,
zamurowanie i wykucie bruzd, wykucie strzgpi oblicza sic w metrach z doktadnoScia do 0,1
m.
5.5.4.7. Osadzenie oScie±nic o powierzchni ponad 1 m2 oblicza sic w §wietle o§cie±nicy w
metrach kwadratowych z dokladnoecia do 0,1 m2.
Pay oacie2nicach zaokraglonych nale2y przyjmowae wysokoSe w arodku tuku.
5.5.4.8. Wykucie otworOw oblicza sic:
• w metrach szeeciennych z doktadnoScia do 0,01 m3
• w metrach kwadratowych z doktadnoScia do 0,1 m2
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5.5.4.9. Grubot6 Scian ustala SiQ wg wymiarow znormalizowanych. Przy cegle o wymiarach 6,5
x 12 x 25 cm na1e±y przyjmowa6 wymiary podane w tablicy 0001.
Tablica 0001
,GruboS6
w1/4
, Scian
.cegtach
!GruboS6
'
lecian w cm 6,5

1/2

1

11 1/2 2

21/2

3

31/2 4

12

2

138

64

77

90

51

1103

5.6.Roboty posadzkowe

5.6.1. Zakres stosowania naktadow
5.6.1.1. W rozdziale przedstawiono naktady rzeczowe na wykonanie uzupetnier5, wymiang i
rozbiorke posadzek z cegty budowlanej i klinkierowej, posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych i skatodrzewnych, posadzek z kamieni sztucznych i z deszczutek oraz z plyt
pilSniowych twardych, posadzek z tworzyw sztucznych oraz wyktadzin eciennych z plytek.
5.6.2. Zato±enia kalkulacyjne
5.6.2.1. Naktady podane w rozdziale, poza robotami podstawowymi i czynnotciami
pomocniczymi wymienionymi w zatoteniach ogOlnych i w tablicach, uwzgledniaja rOwnie1
wewngtrzny transport poziomy materiatOw na przecigtnq odlegtoSO oraz tAredniony
transport pionowy.
5.6.2.2. Naktady rzeczowe dla napraw posadzek cementowych jednolitych (tab1.0803 i 0804)
uwzglgdniajq czynnoeci zwiqzane z wykonaniem i wypetnieniem szwOw dylatacyjnych
masa asfaltowq przy uzupetnieniach.
5.6.2.3. Naktady rzeczowe dla napraw posadzek lastrykowych jednolitych (tab1.0805-0807)
uwzglgdniaja, zutycie farb mineralnych oraz jednokrotne zapuszczanie posadzki olejem
Inianym.
5.6.2.4. Naktady rzeczowe na wykonanie posadzek skatodrzewnych jednolitych (tab1.0808)
uwzglgdniajq cyklinowanie, zapuszczanie olejem Inianym oraz zapastowanie.
5.6.2.5. Naktady rzeczowe dla posadzek z plytek z kamieni sztucznych (tabl. 0809-0813)
uwzgledniaja mycie posadzek terakotowych, lastrykowych, klinkierowych z dodaniem
roztworu kwasu solnego.
5.6.2.6. Naktady rzeczowe na uzupetnienie i wymiane cokolow, listew przyaciennych i listew
przycokotowych okrealone w tab1.0815 uwzglgdniaja czynno§ci cyklinowania,
zapastowania oraz wyfroterowania.
5.6.2.7. Naktady rzeczowe na wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych (tab1.0817 i 0818)
uwzglgdniaja czynnoSci zapastowania i froterowania.
5.6.2.8. Naktady rzeczowe na wykonanie wyktadzin eciennych z plytek z kamieni sztucznych
uwzglgdniajqoczyszczenie miejsca naprawianego z resztek zaprawy oraz obmycie plytek.
5.6.2.9. Naktady rzeczowe rozdziatu majq zastosowanie rowniet w wypadku zastosowania
materiatow pochodzacych z rozbi6rki, uprzednio oczyszczonych i przygotowanych do
ponownego wbudowania.
5.6.2.10. Naktady rzeczowe rozdzialu uwzglgdniaja rgczne przygotowanie zapraw.
5.6.2.11. Naktady rzeczowe uwzgledniaja_ odniesienie materiatow pochodzacych z rozbiorki
wraz ze ztoteniem ich na wskazanym miejscu na placu budowy.
5.6.3. Zasady przedmiarowania
5.6.3.1. Uzupetnienia, wymiany i rozbiorkg posadzek i wykladzin eciennych oblicza sig:
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• w metrach kwadratowych z doktadnokia. do 0,01 m2
• w metrach z doktadnokiq do 0,1 m
• w sztukach z dokladnokiq do 1 sztuk
Powierzchnig nieregularnq oblicza sic wg wymiarOw opisanego prostokqta. Z obliczonych
potrqca sic powierzchnie zajgte przez piece, stupy, pilastry itp., jeteli poszczegolne
powierzchnie sq wigksze od 0,25 m2. Dolicza SiQ natomiast powierzchnie wngk i przejet.
Listwy przykienne, cokoiy i cokoliki obmierza sig wzdtu2 g6rnej krawgdzi ich styku ze acianq

5.7. Roboty tynkowe
5.7.1. Zakres stosowania
5.7.1.1. W rozdziale podano naklady na roboty tynkowe:
• wewngtrzne, w zakresie odbijania tynkow, mocowania i powlekania siatek tynkarskich,
uzupe/nienia tynkow, wykonania tynkow, filcowania i wypalania, przecierania tynkow
istniejacych oraz dodatkowe naktady za pogrubienie tynkow
• zewngtrzne, w zakresie uzupelnienia podkladow pod tynki, uzupelnienia tynk6w
zwyklych, pOtszlachetnych i szlachetnych, uzupe/nienia boni, wykonania tynk6w na
kominach ponad dachami, przecierania tynkOw istniejqcych oraz dodatkowe naktady za
pogrubienie tynk6w.
5.7.1.2. Wymienione w punkcie 1.1. roboty odnoszq sic do ich wykonywania w czasie
prowadzenia rob6t remontowych i modernizacyjnych budynkOw i budowli, o kt6rych mowa
w punkcie 1.1. czgki ogolnej do KNR 4-01.
5.7.2. Zatoienia kalkulacyjne
5.7.2.1. Naklady podane w rozdziale obejmujq roboty podstawowe i pomocnicze wymienione w
zatoZeniach ogolnych oraz podane w niniejszych zatoteniach i w poszczegOlnych
tablicach.
5.7.2.2. Rozdzia/ zawiera naklady na uzupeinienia i wykonanie tynk6w sposobem rgcznym z
podzialem na rodzaje podlo±y i podkladOw, na kt6rych sq wykonywane.
5.7.2.3. W nakladach podanych w rozdziale uwzglgdniono rgczny transport materia/ow w
potaczeniu z wyciagiem.
5.7.2.4. Naklady uwzglgdniajq wewngtrzny transport poziomy materiatow na przecigtne
odlegtoki wykonywania robot remontowych oraz u§redniony transport pionowy, usuniecie
gruzu z kondygnacji przez uprzednio ustawione rynny zsypowe i zgarnigcie gruzu w
pryzmy przy budynku (obiekcie).
5.7.2.5. Naktady podane w rozdziale uwzglgdniajq rgczne lub mechaniczne przygotowanie
zapraw tynkarskich w betoniarce zgodnie z ustaleniami zawartymi w poszczegalnych
tablicach.
5.7.2.6. Naktady podane w rozdziale uwzglgdniaja. doniesienie, ustawienie, przestawienie,
rozebranie i odniesienie rusztowan przenokych przy wykonywaniu robOt tynkarskich
wewngtrznych na kianach i stropach w pomieszczeniach o wysokoki do 4 m. W
nak/adach na wykonanie rusztowan przenokych na koziach, kobylkach itp. nie
uwzglgdniono materialOw, poniewai sq one ujgte w kosztach ogolnych budowy.
5.7.2.7. Naktady okreelone w tabficach dla tynkow zewnctrznych dotyczq ich wykonania z
rusztowan rurowych lub stojakowych. Naklady na ustawienie i rozebranie rusztowari
zewngtrznych rurowych, stojakowych i drabinowych nalety przyja6 z odpowiednich tablic
KNR 2-02, rozdzial 16. Przy wykonywaniu robot tynkarskich zewngtrznych z rusztowan
drabinowych naleZy stosowa6 do nakladOw robocizny i pracy sprzgtu wspolczynnik 1,15.
5.7.2.8. Pod okreeleniem przygotowania powierzchni pod/oZa do tynkowania podanym w
wyszczegOinieniach robot nad tablicami nalety rozumie6: skucie wyciek6w zapraw,
oczyszczenie spoin oraz oczyszczenie i zwiltenie wodk calej powierzchni podloZa lub
podktadu.
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5.7.2.9. W tablicach naktadOw wymienione zostaly poszczegolne sktadniki zapraw tynkarskich
wraz z podaniem ich iIoci na jednostki obmiaru wskazane nad tablicami. W celu ustalenia
Hoed zapraw poszczegolnych marek przy wykonywaniu podstawowych rodzajOw i kategorii
tynkOw motna korzysta6 z niiej podanej tablicy 0002, w ktorej okreSlono przyblitony
procentowy udziat poszczegolnych rodzaj6w zapraw o rotnych markach.
Tablica 0002
Procentowe udzialy poszczegolnych rodzaj6w zapraw
Rodzaje
Rodzaje zapraw i ich marki 8ciany
IL.p. tynkow
egly
01
lb
,c
Tynki zwykle cementowo-wapienna,
100
!1
m.15
kategoria I
cementowo-wapienna,
100
Tynki zwykte m.15
kategoria II
cementowo-wapienna,
m.50
wapienna, m.4
11
cementowo-wapienna,
Tynki zwyktel
m.15
89
3
kategoria III
cementowo-wapienna,
m.50
Tynki
' cementowa, m.50
93
4
cementowe
7
cementowa, m.80
kategoria II
Tynki
cementowe
kategoria III

cementowa, m.50
cementowa, m.80

83
17

ciany
betonu
02

z Stropy

z Stropy z

cegly
03

betonu
04

100

100

100

80
20

80
20

80
20

12
72
16

12
72
16

12
72
16

93
7

83
17

83
17

83
17

83
17

83
17

5.7.2.10. WartoSO kosztorysowq materialOw pomocniczych moina ustala6 przez zastosowanie
stawki w wysokoSci 1,5% liczonej ad sumy kosztow materialow ujetych w poszczegolnych
kolumnach tego rozdziatu.
5.7.2.11. W naktadach uwzgledniono wykonanie tynkOw o ni2ej podanych gruboSciach:
Tablica 0003
IKategoria
Rodzaj podto2a
itynku

Grubott tynku w
mm

r-

a

II

III

cegiet, pustak6w ceramicznych, gazo- i pianobetonowych
z betonow 2wirowych, plyt wi6rowo-cementowych,
zagruntowanych siatek
z cegiet, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonowych
z betonOw 2wirowych, plyt wi6rowo-cementowych,
zagruntowanych siatek
cegiet, pustakOw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych
! z betonOw 2wirowych,
plyt wiorowo-cementowych,
zaaruntowanych siatek oraz na cianach i stropach
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10
12
15
12
20

drewnianych otrzcinowanych, osiatkowanych lub obitych
dranicami
23
5.7.3. Warunki techniczne
5.7.3.1. Szczegolowe wymagania w zakresie rob6t objgtych rozdziatem okrealajq "Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaiowych" Roboty ogolnobudowlane
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 Wydanie II oraz normy:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-64/8841-09 Roboty tynkowe. Tynki cyklinowane. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
5.7.4. Zasady przedmiarowania
5.7.4.1. Odbicia, przetarcia tynk6w i tynk na calych powierzchniach ecian oblicza sig w metrach
kwadratowych jako iloczyn dtugoeci ecian w stanie surowym przez wysokoet mierzonq od
czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sic w rozwinigciu
powierzchni tych elementow w stanie surowym.
5.7.4.2. Odbicia, przetarcia tynkow i tynki na catych powierzchniach strop6w ptaskich oblicza sic
w metrach kwadratowych ich rzutu w ewietle ecian surowych na plaszczyzng poziomq.
Powierzchnig stropow ±ebrowych i kasetonowych oblicza sic w rozwinigciu wedtug
wymiarow w stanie surowym bez dodatku na krawgdzie.
5.7.4.3. Odbicia, przetarcie, zagruntowanie i uzupetnienie tynkow o powierzchni do 5 m2 w
jednym miejscu na ecianach wewngtrznych i zewngtrznych oraz stropach oblicza sic w
metrach kwadratowych wedlug wymiarow opisanego prostokqta.
5.7.4.4. Odbicia tynkOw oraz wykonanie pas6w tynk6w na zamurowanych bruzdach obficza sic
w metrach.
5.7.4.5. Mocowanie oraz powlekanie i gruntowanie siatek tynkarskich na ecianach i stropach
oblicza sic w metrach kwadratowych.
5.7.4.6. Wykonanie tynk6w na oecie±ach obticza sic w metrach.
5.7.4.7. Uzupetnienia boni o szerokoeci do 4 cm oblicza sic w metrach. Za ka±de ztqcze
(przeciqgnigcie) lub zmiang kierunku boni dolicza Sic w naktadach robocizny 25 cm
dtugoeci.
5.7.4.8. Pay obliczaniu powierzchni tynk6w wykonywanych na calych powierzchniach ácian i
strop6w potrapa sic powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie ciagnione lub obrobek
kamiennych i innych, jeieli ka2da z nich jest wigksza ni± 1 m2. Potrapa sig rowniet otwory
o powierzchni ponad 1 m2, je±eli oecie±a ich nie sq otynkowane oraz otwory o powierzchni
ponad 3 m2. Z powierzchni tynk6w nie odlicza sic powierzchni nie otynkowanych lub
ciqgnionych mniejszych ni± 1 m2 i powierzchni otworow do 3 m2, je2eli oecieta ich sq,
tynkowane.
Tynki oacie±y o powierzchni ponad 3 m2 (pay tynkowaniu catych pomieszczen) oblicza sic
jako iloczyn jednokrotnej dtugoeci oecie±a, mierzonej w twietle oacietnicy, przez
szerokote oecie2a w stanie surowym.
Powierzchnie otwor6w oblicza sic w ewietle oecie±nicy lub w twietle muru, je±eli otwory sq
bez oecie2nicy.
5.7.4.9. Dla robot ujgtych w tym rozdziale, dla ktorych jest ustalona jednostka przedmiaru w m,
dlugoe6 oblicza sic z doktadnoeciq do 0,5 m, natomiast dla rob6t, dla kt6rych jest ustalona
jednostka przedmiaru w m2, powierzchnig oblicza sic z dokladnoecia do 0,1 m2.
5.7.4.10. Naktady podane w tablicy 0708 dotyczq wykonania tynk6w na oecie±ach jako
oddzielnej roboty.
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5.8. Tynki, sztablatury i oktadziny wewnstrzne
5.8.1.Zakres stosowania
1.1. Rozdziat zawiera naktady na wykonanie tynkow, sztablatur i oktadzin wewnetrznych.
5.8.2. Zato±enia kalkulacyjne
5.8.2.1. Podane w rozdziale nakfady obejmujq roboty podstawowe i pomocnicze wymienione w
zalo±eniach ogOlnych oraz podanie w niniejszych zatoteniach i w poszczegolnych
tablicach.
5.8.2.2. Nakfady obejmujq caloS6 prac zwiqzanych z wykonaniem robot podstawowych, tqcznie
z zamurowaniem przebi6 o powierzchni do 0,1 m2 w ocianach i stropach, przygotowanie
powierzchni przez skucie wyciekow, oczyszczenie i zwil±enie podfo2a, ustawienie,
[przestawienie i rozebranie rusztowan przenotnych, obsadzenie kratek wentylacyjnych,
naroZnikOw ochronnych, lukOw zwyktych do firanek, przygotowanie zaczynu gipsowego,
zakrycie bruzd, reperacje po uszkodzeniach uzasadnionych normalnym procesem
technologicznym I uporzqdkowanie miejsca pracy.
Naktady zwiqzane z przygotowaniem okreSlonej w tablicach iloci zaprawy ustala sig
odrebnie - z wyjqtkiem tych tablic, w ktorych w wyszczegOlnieniach robot okreSlono
inaczej.
5.8.2.3. Nakfady uwzglcdniajq wewngtrzny transport poziomy materialow na przecigtne
odlegloaci oraz transport pionowy na wysokoSo do 30 m. W transporcie pionowym wyjqtek
stanowiq te tablice w kt6rych podano urzqdzenia inne ni± wyciqg.
5.8.2.4. W naktadach uwzglgdniono wykonanie tynkow otcie±y w otworach o powierzchni
ponad 3 m2 nale2y ustalaa oddzielnie. W nakfadach na wykonanie tynk6w pocienionych
uwzglcdniono tynkowanie oScieiy.
5.8.2.5. W normach uwzglgdniono zwigkszone naktady z tytutu tynkowania matych
pomieszczen, pilastrow, wnek, pawlaczy, szaf i innych powierzchni zatamanych pod
dowolnym katem tynkowania Scian klatek schodowych.
5.8.2.6. Tynki spocznikow i pOtspocznikow nale2y normowa6 wg naktadow na tynkowanie
strop6w.
5.8.2.7. Naktady na tynkowanie stropow tebrowych dotyczq zarowno belek jak i p61
migdzybelkowych.
5.8.2.8. Przy wyliczaniu naktadOw dla tynkOw na siatce nalety uwzglgdniat naktady na
osiatkowanie plaszczyzn z powlekaniem i wypetnieniem oczek zaprawq oraz nakfady na
wykonanie tynku odpowiedniej kategorii.
5.8.2.9. Naktady na tynki na podto±u z betonu jednofrakcyjnego bez wzgledu na rodzaj u2ytego
kruszywa, z plyt wi6rowo-cementowych oraz osiatkowanych plyt izolacyjnych ustala sig na
podstawie tablicy 0809.
Naklady na tynki na podto±u z cegly, betonu zwyktego i na betonowych elementach
prefabrykowanych ustala sig na podstawie pozostatych tablic.
5.8.2.10. Dla budynk6w mieszkalnych i utytecznoSci publicznej naktady ustalone zostaty dla
trzech technologii wykonania tynk6w:
• dla tynk6w wykonywanych mechaniczne, z uwzglgdnieniem mechanicznego transportu,
• dla tynk6w wykonywanych rgcznie z mechanicznym transportem materialow,
• dla tynkOw wykonywanych recznie i rgcznym transporcie materialow w potqczeniu z
wyciqgiem.
5.8.2.11. Naktady przewidujq do transportu mechanicznego materialOw zastosowanie przy
tynkowaniu budynkow do 8 kondygnacji agregatOw tynkarskich o wydajnoSci 1,1 - 3 m3/h.
Dla tynkOw do 16 kondygnacji przewidziane jest u±ycie nastgpujqcych zestawow
tynkarskich:
• wibrosita z mieszalnikiem,
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• pompy do zapraw H=30 m, do 3 m3/h,
• pompy do zapraw H=30 m, do 6 m3/h.
5.8.2.12. Naktady dla sztablatur nie uwzgledniaja robot i materiatow na wykonanie podkladow
oraz obsadzenie drobnych element6w. Naktady na wykonanie podkladow oraz obsadzenie
elementOw nalety normowa6 oddzielnie wedlug tablic naktadOw dla tynkow wewnetrznych
IV kategorii.
5.8.3. Warunki techniczne
5.8.3.1. Szczegolowe wymagania w zakresie rob6t objetych rozdziatem podaja.:
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robOt budowlano - montatowych. Cze§6 I Roboty ogOlnobudowlane MBi PMB i ITB Warszawa 1997, wyd II oraz normy
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
• PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek eciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
• BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania przy odbiorze.
• BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
• PN-77/B-12033 Plytki i ksztaltki kamionkowe szkliwione Glenne i elewacyjne.
5.8.4. Zasady przedmiarowania
5.8.4.1. Tynki i gtadzie oblicza sic w metrach kwadratowych jako iloczyn diugo§ci w stanie
surowym i wysokoSci mierzonej od czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie
pilastr6w i stupow oblicza sic w rozwinieciu powierzchni tych elementOw w stanie
SU rowym.
Powierzchnie kolumn i pOtkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza SIQ wg
opisanego prostokata lub jego trzech bok6w w najwg±szym przekroju przez najwigksza.
wysokotO.
5.8.4.2. Tynki i gladzie strop6w plaskich oblicza sic w metrach kwadratowych ich rzutu w twietle
Scian surowych na plaszczyzne poziomk. Powierzchnie stropow iebrowych i
kasetonowych oblicza sic w rozwinigciu wedtug wymiarOw w stanie surowym bez dodatku
za krawedzie.
5.8.4.3. Za naktadow na powierzchnie tynkow i gtadzi potraca sic naktady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciagnione lub obrObek kamiennych i innych, jetell kaida z
nich jest wieksza nit 1 m2. Potrapa sic rOwniet naktady na otwory o powierzchni ponad 1
m2, jeteli o§cie2 ich sk nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z
powierzchni tynkOw nie odlicza sic powierzchni nieotynkowanych lub ciagnionych
mniejszych nit 1 m2 i powierzchni otwor6w do 3 m2, jeteli otcieta ich sqtynkowane.
Tynki otciety w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sic jako iloczyn jednokrotnej
dlugotci oecieta, mierzonej w wietle o gcietnicy, przez szerokote o§cieta w stanie
surowym.
Powierzchnie otworow oblicza sic w §wietle oacietnicy lub w twietle muru, jeteli otwory
bez oacieinicy.
Otwory w obramowaniach ciagnionych oblicza sie wedlug zewngtrznych wymiar6w obrysu
obramowania.
5.8.4.4. Siatkowanie na gotowej konstrukcji nothej oblicza sig w metrach kwadratowych.
5.8.4.5. Bonie ecian prostoktych o szerokoeci do 2 cm na powierzchniach prostych i tukowych
oblicza sic w metrach ich diugo§ci.
Bonie prostokktne o szerokoSci wiekszej nit 2 cm nalety zalicza6 do profilow ciagnionych.
Ztkcza niezaletnie od rodzaju ztqczy, liczy sic w sztukach.
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5.8.4.6. Tynki ecianek na siatce oblicza sic w metrach kwadratowych. Je±eli grubok szkieletu
nie przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje sic jak jednostronnk powierzchnig
ecianki. Przy wigkszej gruboeci katda. strong ecianki naleiy normowa6 jak eciankg
tynkowanq jednostronnie.
5.8.4.7. Sztablatuty plaszczyzn obficza sic w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablaturq w rozwinicciu. Z powierzchni sztablatur nie potraca sig powierzchni nie
pokrytych sztablaturq mniejszych ni± 0,5 m2, jak rOwnie± profilOw ciagnionych o
powierzchni do 0,5 m2.
5.8.4.8. Sztablaturg stupOw oblicza sic w metrach kwadratowych z uwzglgdnieniem powierzchni
bokOw gladkich lub profilowanych.
5.8.4.9. Sztablaturg pasow ciqgnionych, pilastrow„ oeciety i belek w stropach kasetonowych i
iebrowych oblicza sic w metrach kwadratowych z uwzglgdnieniem szerokoki pasOw i
wysokoki belek.
5.8.4.10. Sztablaturg powierzchni migdzy belkami stropow oblicza sic z uwzglgdnieniem
rozstawu belek.
Przy rozstawie do 1 m sztablaturg naleiy normowa6 wg naktadow dla poi w kasetonach o
powierzchni do 5 m2.
Przy szerszym rozstawieniu belek sztablaturg nalety oblicza6 wg naktadow dla sufitow.
5.8.4.11. Sztablaturg pasow nieciqgnionych o szerokoki do 25 cm, usytuowanych pomigdzy
dwoma profilami ciagnionymi, naleZy oblicza6 tqcznie z szerokoeciq pas6w ciqgnionych.
Sztablaturg pas6w nieciqgnionych o szerokoeci do 50 cm naleiy normowat wg naktadow
dla pasOw nie wciagnionych, a pasy szersze ni± 50 cm wg naktadOw dla acian.
5.8.4.12. Sztablatury profilOw ciqgnionych, gzymsow, ramp ewietlnych zatok i pas6w
ciqgnionych profilowanych oblicza sic w metrach. Za szerokok obliczeniowq nale±y
przyjmowat szerokoet rozwinigcia ciagnienia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a
za dtugok - najdlutsza. krawgdi po obciagnicciu.
5.8.4.13. Sztablatury drobnych elementOw (wngki, Oa, tablice, ekrany itp.) obficza sic wg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementow.
5.8.4.14. Naro±a i dobicia profilOw ciagnionych oblicza sic w sztukach, przy czym dobicia
przyjmowane sq jak pal sztuki naro2a.
Naktady na 100 szt. naro4 profilOw ciagnionych przyjmuje sic w wysokoki 47%, a dla
boni - 20% odpowiednich naktadow robocizny wykonania 100 m profilow lub boni.
5.8.4.15. Zlacza (przeciccia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni obficza sic w sztukach.
5.8.4.16. Oktadziny ptaszczyzn ptytki lub mask lastryko oblicza sic w metrach kwadratowych
rzeczywiecie obficowanych powierzchni.
5.8.5. Warunki specjalne
5.8.5.1. W naktadach uwzglgdniono robocizng obsadzenia kratek, hak6w do firanek, naro2nikow
ochronnych
itp.
Naktady materiatowe dla tych elementow na1e±y ustala6 oddzielnie.
5.8.5.2. W przypadku zakrytych bruzd instalacyjnych przewidzianych projektem lub wykonania
bruzd w eciankach z plyt izolacyjnych (np wiorowo-cementowych) liczbg siatek Rabitza
nalety okreela6 wedtug tablicy 0006.
5.8.5.3. W budynkach konstrukcji tradycyjnej przy stosowaniu naro2nikow ochronnych dla ecian
z cegty lub bloczkow, naleZy przyjmowa6 wielkoeci wg tablicy 0006.
5.8.5.4. Przy wykonywaniu rob6t w innych warunkach ni2 przyjgte przy okreelaniu naktadow,
nale±y stosowat wspOlczynniki przeliczeniowe podane w tablicv 9910.
5.8.5.5. JeZefi pocito±e pod plytki nie wymaga przygotowania polegajapego na wyrOwnaniu
powierzchni zaprawq klejowq, nie nalety stosowat naktadOw na przygotowanie podlo±a.
5.8.5.6. Obliczone naidady dotycza gruboeci warstwy klejowej 5 mm. Przy zastosowaniu
gruboeci wickszych, zu±ycie masy klejacej na1e±y rozlicza6 stosujac nastcpujace normy
zutycia na kaidy 1 mm gruboki warstwy:
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• bez smarowania plytek (metoda zwykta) - 0,95 kg/m2
• ze smarowaniem ptytek (metoda ztotona) - 1,04 kg/m2
OkreSlenia:
• metoda zwykla - klejenie ze smarowaniem tylko pod/02a, lub plytek,
• metoda zlotona - klejenie ze smarowaniem podlota i plytek.
5.8.5.7. Dodatki do naktadow robocizny pay wykonaniu robot w odmiennych warunkach, ni±
przewidywano w zato2eniach szczegotowych.
a) uktadanie plytek o specjalnych wzorach wig rysunku - 1,50
b) uktadanie ptytek w 3 lub 4 kolorach - 1,18
5.8.5.8. Naktady okrealone w tablicach, 0829- 0830 dotyczq wykonania robot z plytek gat. I. W
przypadku stosowania ptytek innego gatunku, do naktadew posadzkarzy grupa It na1e±y
stosowad nastepujace wspOlczynniki:
• ptytki gat. II -1,15
• plytki gat. III - 1,30.
Tablica 0006
Dodatek na 100 m2 tynku
L.p. Rodzaj wykonywanego tynku

Numer
tablicy

a

naro±niki
ochronne
szt.

siatka
Rabitza
m2

01

02

01
02
03
04

Tynki kat. II na Scianach i stupach 0801
0802
0803
0815

05
06
07
08

Tynki kat. III na Scianach i sufitach 0801
0802
0803
0815

09
10
11
12

.Tynki kat. IV na Scianach i 0804
sufitach
0805
0806
0816

13

Tynki cementowe kat. III na
0808
Scianach

3,2

14

Tynki cementowe kat. IV na
0807
Scianach

3,2

2
2
2
2
3,2
3,2
3,2
3,2
r------3,2
3,2
3,2
3,2

3

1
1
1
1

Tablica 9910
WspOlczynnik do

L.p. Rodzaj czynnoeci

01
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Przy tynkowaniu tcian krzywollniowych o promieniu1
:1,20
do 10 m

3
4
5

;Przy wykonywaniu sztablatur na ecianach
krzywoliniowych:
o promieniu krzywizny, do:
11,8
10,75 m
:1,3
2,0 m
:1,9
,o zmiennej krzywitnie

frzy wykonywaniu profilOw ciagnionych i boni na
lukach o promieniu, do:
11 m
6
7 2m
110 m
8
5.9. Stolarka

5 9 1 Zakres stosowania
5.9.1.1. Rozdzial zawiera naldady rzeczowe na monta± stolarki z tworzyw sztucznych i aluminium
wykonczonych fabrycznie.
5.9.2. Zatotenia kalkulacyjne
5.9.2.1. Naktady podane w katalogu 0-19 poza robotami podstawowymi i pomocniczymi
wymienionymi w wyszczegolnieniu robot nad tablicami uwzglgdniaja.:
osadzenie oacie±nic wraz z uszczelnieniem, regulacja. skrzydel okiennych lub drzwiowych,
montai oku6, czyszczenie stolarki po jej wmontowaniu,
demonta± o§cie±nic bez odzysku starych okien
obrobkc otworOw po demontaiu okien i drzwi drewnianych zespolonych i skrzynkowych przy
robotach remontowych,
szklenie okien na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi (dwuszybowe) ze szlda
plaskiego,
wewngtrzny transport poziomy materiatow na przecigtne odlegloEci oraz transport pionowy
na wysoko§6 do 12 m.
5.9.2.2. W przypadku rob6t dla odzysku starych okien, do nakiadOw robocizny monter6w nale4
stosowa6 wspOlczynnik 1,20.
5.9.2.3. W przypadku szklenia szldem 3 szybowym, do naldadow robocizny stolarzy na1e±y
stosowa6 wspolczynnik 1,10.
5.9.3. Zasady przedmiarowania
5.9.3.1. Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewrigtrzne z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV
naleiy liczy6 w metrach kwadratowych w awietle oacietnic a w przypadku braku otcietnic w
§wietle otworow.
5.9.3.2. Wymiary elementow oblicza sig:
w metrach kwadratowych z doldadno§cia , do 0,01 m2,
w metrach z doktadnoeci4 do 0,01 m2.
5.10. Roboty zdunskie - Wentylacja pomieszczen

5.10.1. Zakres stosowania nakladow rzeczowych
1.1. Naldady rzeczowe okre§lone w rozdziale dotycza . przestawienia, naprawy, wymiany oraz
rozbiorek elementow piecow trzonOw kuchennych, trzonOw stolOwkowych i trzonow
kotiowych, jak rOwnie2 naprawy wyldadzin z kafli.
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5.10.2. Zato±enia kalkulacyjne
5.10.2.1. Naktady podane w rozdziale obejmuja niezbgdne roboty podstawowe i czynnoeci
pomocnicze okrealone w zato±eniach ogolnych niniejszego katalogu, w tablicach oraz nitej
wymienione:
• sprawdzenie przewodu dymowego
• wbudowanie osprzgtu i ewentualne obmurowanie wbudowanych kottOw
• ospoinowanie kreda czcSci licowej pieca lub trzonu
• pografitowanie sprzgtu
• doniesienie, ustawienie, odniesienie, przestawienie i rozebranie rusztowari przenoSnych
• sprawdzenie pieca lub trzonu przez pr6bne przepalenie
• oczyszczenie miejsca pracy
• dostarczenie materialow nowych i odniesienie materiatOw z rozbiOrki i gruzu
5.10.2.2. Naktady na przestawienie i naprawy trzonow kuchennych, stolowkowych i kottowych
nie uwzglgdniaja wyto±enia kaflami Scian nad trzonem.
5.10.2.3. Naktady na przestawienia i naprawy piec6w, trzonow kuchennych i podgrzewaczy
obejmuja wbudowanie osprzgtu, natomiast naktady samego osprzgtu podane w tabficach
od 1001 do 1006 symboficznie (1,0) - naleiy okreS1a6 dodatkowo przy wykorzystaniu
naktadow zutytych materiatow z tablicy 1010 lub z odpowiednich tablic rozdziatu 13 w
KNR 2-02.
5.10.3. Zasady przedmiarowania robot
5.10.3.1. Przestawienie piecow i trzonow kuchennych oraz rozbiOrki naleiy obficzyt w m3 z
doktadnoScig do 0,01 m3. Obmiaru nalety dokonywa6 po zewngtrznym obrysie
oblicowania bez potracania pr&ni kanatowych i paleniskowych. Do obliczanych iloaci
dodaje sig objgtoat ogrzewaczy i zapieck6w.
5.10.3.2. Naprawy Srednie i gtOwne piec6w, trzonow kuchennych i trzonow stotowkowych oraz
przemurowania i naprawy trzonow kottowych oblicza sig w sztukach.
5.10.3.3. Ospoinowanie powierzchni oblicowan oraz rozebranie obficowania ze Scianek nad
trzonami oblicza sig w metrach kwadratowych olicowanych powierzchni z uwzglgdnieniem
zwiericzenia.

5.11. Roboty pokrywcze I obrebki blacharskie
5.11.1. Zakres stosowania
5.11.1.1. W rozdziale uwzglgdniono naktady rzeczowe na wykonanie uzupetnieri, wymian i
napraw pokry6 dachowych z dachowki, plyt azbestowo-cementowych, tafli z tupkow i
gontow oraz z blachy; uzupetnien, wymian i napraw rynien, rur spustowych i
wentylacyjnych oraz obrobek blacharskich, miedziowania elementow z blachy, wykonanie
czasowych zabezpieczeti potaci dachowych oraz rob6t rozbi6rkowych.
5.11.2. Zatotenia kalkulacyjne
5.11.2.1. Naktady podane w rozdziale obejmuja czynnoaci zwiazane z wykonaniem rob6t
podstawowych i pomocniczych wymienionych w zato2eniach ogolnych, w poszczegolnych
tablicach oraz wyszczegOlnionych poniiej:
• przygotowania i podgrzania mas asfaltowych, lepikow, smoky itp.
• oczyszczenia element6w z blachy cynkowej przed miedziowaniem oraz powierzchni
dachu przed smotowaniem
• zawieszenia lub zdemontowania drabin przestawnych lub sznurowych do rob6t ujgtych w
tablicach 0527, 0528 i 0529
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5.11.2.2. Naktady, poza podstawowymi i pomocniczymi robotami wymienionymi w zato2eniach
ogolnych i w tablicach, uwzglgdniaja rownie2 wewngtrzny transport poziomy materiatow na
przecigtna odlegto§6 oraz tAredniony transport pionowy.
5.11.2.3. Naktady na rozbiOrkg, przetotenie i uzupetnienie pokry6 dachowych i gasiorow zostaly
ustalone przy zatoteniach, ±e minimalna powierzchnia rob6t wykonanych w spos6b ciagly
na jednej potaci dachu o jednakowym pokryciu wyniesie:
• 100 m2 dla krycia papa lub blachk
• 200 m2 dla krycia dachOwka, plytami azbestowo-cementowymi, taflami z tupkOw oraz
gontami
Przy iloeciach mniejszych od wytej podanych nalety do naktadow robocizny okrelonych w
tablicach stosowa6 wspolczynniki podane w tablicy 9909.
Tablica 9909
Wspolczynniki w zale2noeci od rodzaju pokrycia
dachowka lub plyty
tupek lub gonty
papa lub blacha lazbestowoIcementowe
103
102
1,80
r1-3 5
1,50
1,10
11,20
11,30
11,10
1,05
11,20
.1,10
1,05

'Poz. Powierzchnia
b
la
01 do 10 m2
i02 do 25 m2
[03 do 50 m2
04 do 100 m2
05 do 200 m2

Powytsze dotyczy rOwnie2 wymiany pokry6 z papy.
5.11.2.4. Naktady zostaly ustalone przy zato2eniu, 2e nachylenie polaci dachowej nie
przekracza:
60% (31 stopni) dla krycia blacha
30% (17 stopni) dla krycia papa
85% (40 stopni) dla krycia dachowka, plytami azbestowo-cementowymi, taflami z tupkow i
gontami
Przy nachyleniach wickszych ad wytej podanych naleiy do naktadow robocizny stosowa6
wspotczynniki podane w tablicy 9910.
Tablica 9910
Poz.

1Nachylenie
dachowych
procentach

Ja

b

101
102
}1 03

•ponad 30 do 60

Wspelczynnik
przy
dachOwka,
przy pokryciu
pay
azbestowo- 1 WspOlczynnik
ptytami
o
p
kryciu
blachk
ementowymi, tupkami
gontami
103
02

potaci Wspolczynnik
W pokryciu papa

ponad 60 do 85
ponad 85 do 120

1,25

1,15
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1,20
1,40

104

ponad 120

11,30

11,40

5.11.2.5. Naktady na obrobki blacharskie zostaty ustalone pay zatoteniu, te roboty
wykonywane sq ze statych rusztowan. W wypadku wykonywania robot z drabin
przestawnych lub sznurowych nalety do naktadow robocizny stosowa6 wspOlczynniki:
• dla drabin przestawnych 1,15
• dla drabin sznurowych 2,00
5.11.2.6. Naktady na obrObki blacharskie nie obejmuja:
• wykonania i rozbiOrki rusztowari, ktore nalety przyjmowa6 z KNR 2-02 "Konstrukcje
budowlane"
• wymiany kotkOw drewnianych do umocowania obrObek, ktore nalety przyjmowa6 z
odpowiednich tablic rozdzialow 02 i 03 niniejszego katalogu
5.11.2.7. Naktady dla rur spustowych zostaly ustalone pay zatoteniu, te roboty sq wykonywane
z drabin przestawnych lub sznurowych. W wypadku wykonywania robot z rusztowan
stalych nalety do naktadOw robocizny stosowa6 wspolczynnik 0,85.
5.11.2.8. Naktady rozdziatu nie uwzgltdniaja wykonania i rozbiOrki rusztowan, pomostOw oraz
konstrukcji zabezpieczajacych umotliwiajacych wykonywanie rob6t na wysokoSci ponad 4
m od poziomu zerowego lub stropu ostatniej kondygnacji. Naktady te nalety przyjmowa6
dodatkowo z KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane" (dla rusztowari) lub odpowiednich pozycji
rozdziatu 04 KNR 4-01 (pomosty dla transportu materiatow).
5.11.2.9. Naktady na uzupetnienie brakujacych nOtek, podpOrek do law kominiarskich,
stojak6w, linek itp., zostaly ustalone dla dach6w krytych papa lub dachOwkk. W wypadku
wykonywania tych robot na dachach krytych blacha lub na obr6bkach blacharskich, nalety
do norm materialowych stosowat wspOlczynnik 0,2.
5.11.2.10. Naktady okreSlone w tablicach rozdzialu uwzglgdniaja wszystkie czynnoeci
pomocnicze wystgpujgce pay kryciu dachOw, takie jak: przycigcie i oczyszczenie - w miart
potrzeby - tynku lub muru, ustawienie i przestawienie rusztowati na kobytkach pay kryciu
dachowka, ptytami azbestowo-cementowymi, taflami z tupkow i gontami, zawieszenie i
zdjtcie drabin sznurowych pay zaktadaniu rur spustowych, oczyszczenie - po
zakoriczeniu rob6t - powierzchni dachow, rynien i rur spustowych z odpadk6w materiatow i
gruzu, usuniccie ewentualnych uszkodzen, powstatych w czasie wykonywania robot.
5.11.3. Warunki techniczne
5.11.3.1. Zasady wykonywania robot okreelaja . "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montatowych", wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
MateriatOw Budowlanych oraz obowiazujace polskie normy w zakresie robOt i materialow
pokrywczych:
PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowica ceramiczna.
PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow falistymi ptytami azbestowo-cementowymi.
Wymagania i badania techniczne pay odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne pay odbiorze.
5.11.4. Zasady przedmiarowania
5.11.4.1. Uzupetnienia, wymiany i naprawy pokry6 dachowych oblicza sit:
• w metrach kwadratowych z doktadnoecia do 0,1 m2
• w metrach z doktadnoScia do 0,1 m
Do obliczonych iIoci nie nalety dodawat rqbkow, zwojOw, t abek, naktadek i zaktadOw oraz
kolnierzy pay otworach nie potracanych. Z obliczonych iIoci nalety potrapit otwory o
powierzchni wickszej od 1 m2, w tym wypadku nalety odlicza6 powierzchnit kolnierzy.
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5.11.4.2. Rynny dachowe i rury spustowe obficza sig w metrach z doktadnotciq do 0,1 m. Do
obliczonych iloci nie dolicza sic zaktadow. Dlugok rynien przyjmuje sic po ich osi, a
dlugoS6 rur spustowych po osi od dna rynny do wylotu rury spustowej lub wierzchu rury
kanalizacyjnej. Srednice rynien i rur przyjmuje sic wg wymiar6w zewngtrznych.
5.11.4.3. ObrObki blacharskie oblicza Sic w metrach kwadratowych rozwinigtej powierzchni z
doktadnoaciq do 0,1 m2. Do obliczonych Hotel nie dodaje sic powierzchni zaktadow.
5.11.4.4. Przy robotach rozbiorkowych stosuje sic doktadnoSci i zasady przedmiarowania jak
dla takich samych element*, ktore zostaty omowione w punktach 4.1 -4.3.

5.12. Docieplanie acian i stropow
5.12.1. Zakres stosowania
5.12.1.1. Rozdziat zawiera naktady na wykonanie dociepleri Solari zewngtrznych budynkow
wykonywanych w technologiach systemowych wraz z pokryciem cienkopowtokowq
wyprawq elewacyjnq lub okladzinq z plyt Acekol albo Kolorys wzglgdnie blach faldowych.
5.12.1.2. Rozdziat nie zawiera naktadOw na wykonanie docieple6 Wan budynkow
wykonywanych w technologiach tradycyjnych lub innych element* budynkow, np.
stropow, cokolow itp., wykonywanych we wszystkich technologiach.
Roboty te nale±y rozlicza6 wg KNR 2-02, rozdzial 06 - Izolacje.
5.12.1.3. Tablice 2604 - 2607 zawierajq naktady na wykonanie dociepleri Scian zewngtrznych
budynkow bez wzglgdu na technologic wykonania:
• welnq mineralnq na ruszcie metalowym w ostonie z blach faldowych,
• wetnq mineralnq z okladzinq z listew aluminiowych,
• plytami AL-PUR - papier,
• *tam' POSS/77
5.12.2. Zato±enia kalkulacyjne
5.12.2.1. Rozdziat zawiera naktady na roboty podstawowe i pomocnicze w zatoZeniach
ogOlnych oraz podane w zatoteniach szczegOlowych i poszczegOlnych tablicach.
5.12.2.2. Naktady na wykonanie docieplen tcian budynkOw oraz okladanie oScie±y
zewngtrznych nie uwzglgdniajq oczyszczenia i wyrownania ich powierzchni, napraw
pgkniga, rys, ubytkow tynkOw, gruntowania docieplanych powierzchni Srodkami
ochronnymi, demonta±u i ponownego montaiu obrobek blacharskich oraz innych
element*, np. uchwytOw flag, ekranOw itp.
Naklady na wykonanie tych rob6t nale±y kalkulowat oddzielnie.
5.12.2.3. Do wykonania rusztu drewnianego przyjgto utycie gotowych tat iglastych nasyconych
impregnatem.
5.12.2.4. Naktady na montai rusztu metalowego i blach elewacyjnych uwzgledniajq
dostarczenie gotowych elementOw.
5.12.2.5. Naktady uwzglgdniajq czynnoaci pomocnicze, jak uporzqdkowanie miejsca pracy i
odniesienie pozostalych po wykonaniu roboty materiatow i odpad6w, pielggnowanie i
zabezpieczenie rob6t od uszkodzen do czasu ich odbioru.
5.12.2.6. Naktady opracowane dla Mit styropianowych lub z welny mineralnej o gruboaciach
podanych w tablicach.
5.12.2.7. Naklady uwzglgdniajq wewngtrzny transport poziomy materialow na przecigtne
odiegtoaci oraz transport pionowy na wysokoS6 do 11 kondygnacji.
5.12.2.8. W naktadach uwzglgdniono wykonanie obrobek otworOw wentylacyjnych, np.
stropodachow, uzupetnienie otworow po kotwieniu rusztowari i ewentualnie drobnych
uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania robot.
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5.12.2.9. W naldadach robocizny uwzglgdniono utycie elektronarzgdzi lub narzgdzi
pneumatycznych do wykonania rusztu i okladzin elewacyjnych.
5.12.2.10. Przy robotach wykonywanych na parterze, w loggiach, wngkach i na balkonach
uwzglgdniono utycie rusztowarl przenoenych o wysokoeci do 4,5 m.
5.12.2.11 Rusztowanie o wysokoki ponad 4,5 m nale±y kalkulowat na podstawie KNR 2-02,
rozdzial 16.
5.12.3. Warunki techniczne
5.12.3.1. Wymagania w zakresie docieplenia ecian budynkow okreelaja;
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta2owych. Budownictwo
ogolne. Tom I. Czget 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB.
• PN-91/B-02020 - Ochrona ciepina budynk6w. Wymagania i obliczenia.
5.12.3.2. twiadectwa, wytyczne i instrukcje:
• Wytyczne technologii zabezpieczania przed przemarzaniem i przeciekaniem ecian
zewngtrznych metodq"lekkq" (dla dotwiadczalnictwa). ITB, Warszawa 1982,
• lnstrukcja nr 227. Wytyczne stosowania w budownictwie kitOw trwale plastycznych
jednosk/adnikowych POLKIT i OLKIT. ITB, Warszawa 1979.
5.12.4. Zasady przedmiarowania
5.12.4.1. Powierzchnig docieplenia ecian budynku oblicza sic w metrach kwadratowych, jako
iloczyn, dlugoeci ecian w rozwinigciu przez wysokok mierzonq od wierzchu cokolu do
gornej krawgdzi warstwy docieplonej.
5.12.4.2. Powierzchnig ecian parteru z tytulti dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplajacej
siatka. z wlokna szklanego oblicza sic W metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugoeci
ecian w rozwinigciu przez wysokok mierzong od wierzchu coko/u do gornej krawgdzi
stropu nad parterem.
5.12.4.3. Z obliczonych powierzchni potraca sic powierzchnie niedocieplone i zajgte przez
otwory, wigksze ni± 1 m2.
5.12.4.4. W przypadku ecian z loggiami, przy docieplaniu plytami z welny mineralnej lub
styropianu w ruszcie drewnianym lub z plaskownikOw metalowych, od powierzchni
obliczonej jak w pkt. 4.1. odlicza sig powierzchnie zajmowane przez loggie, przyjmujac
wymiary w ewietle krawgdzi logii w licu docieplonej eciany.
5.12.4.5. Docieplenie ecian loggii oblicza sic odrgbnie, liczac ich powierzchnie w rozwinigciu z
potrkceniem powierzchni otworow mierzonych w ewietle krawgdzi oecie2y.
5.12.4.6. Powierzchnic docieplenia (okladania) oeciety zewngtrznych oblicza sic w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dfugoeci oeciety mierzonych w awietle krawgdzi oecieiy i ich
szerokoeci.
4.7. Ochrony naroinikOw wypuktych katownikami lub ksztaltownikami profilowanymi z
aluminium lub PCW oblicza sic w metrach.
4.8. Przy obliczaniu Hoed materialow, tj. ptyt izolacyjnych, pileniowych i papy, nale±y
uwzglgdnia6 odmiany i rodzaje, ewentualnie inne gruboeci plyt izolacyjnych nii podane w
tablicach.
5.12.5. Warunki specjalne
5.12.5.1. Masg klejacq do przyklejenia plyt styropianowych, siatki z wkikna szklanego i
katownikow stanowi mieszanina o udziale skladnikOw w 1 m3 masy wg receptury ITB:
klej lateks ekstra - 520 kg
cement hutniczy - 520 kg
piasek do zapraw - 360 kg (0,200 m3)
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5.12.5.2. Naktady z wtokna szklanego na obrob4 oecie±y bez oklejania plytami styropianowymi
(tabl. 2601, kol. 08) uwzglqdnione sq w naktadach siatki na eciany i obejmujq wykonanie
rownoczetnie odpowiednich zaktadow (glif6w) na oecie2a.
5.12.5.3. W naktadach wypetniania rusztu drewnianego plytami styropianowymi naktady
robocizny i czasu pracy sprzetu nale±y zmniejszat stosujqc wspotczynniki podane w
tablicv 9932.
Tablica 9932
Wspolczynniki
naktadow
pracy
robocizny czasu
sprzetu
01
02

Wyszczegolnienie
a

IWypetnienie rusztu drewnianego ptytami styropianowymi
przy dociepleniu ecian zewngtrznych i loggii (tabl.
2602, kol. 01-10)
0,97
02 Dekarze - grupa II
0,99
Razem
71 Ciqgnik kolowy 25-80 KM (1)
72 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t

5.13. Roboty malarskie
5.13.1. Zakres stosowania naktadow
5.13.1.1. W rozdziale zawarto naklady na malowanie tynk6w wewnetrznych i zewngtrznych,
podlog, stolarki budowlanej, elementow instaIacji, elementOw elusarsko-kowalskich,
zabezpieczenie podlOg i mycie miejsc po robotach malarskich.
5.13.2. Zatoienia kalkulacyjne
5.13.2.1. Naktady robocizny poza robotami podstawowymi i pomocniczymi wymienionymi w
zato2eniach ogOlnych i w tablicach uwzglcdniajq rowniet
• przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, grunt6w i innych
materialow
• ustawienie i przenoszenie drabin malarskich oraz ustawienie, przenoszenie i rozebranie
malarskich rusztowari drabinowych i prostych rusztowari na kobytkach przy malowaniu
na wysokoeci do 5m
• zdejmowanie do malowania i zawieszanie po wyschnicciu skrzydet okiennych i
drzwiowych oraz rozkrccenie i skrccenie na eruby skrzydet zespolonych
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem farbami balustrad, grzejnikow, wanien, umywalek i
innych urzqdzeri stanowiqcych wyposa±enie budynku; niezwtoczne oczyszczenie
zabrudzonych farbq szyb, okut, glazury, wanien, umywalek itp.
5.13.2.2. Naktady ujQte w tabficach rozdziatu dotyczq malowania powierzchni elementow na
wysokoeci do 5 m od poziomu podlogi, a przy robotach malarskich zewnctrznych od
poziomu przylegtego terenu, przy utyciu drabin malarskich, rusztowari drabinowych i
rusztowan na kobytkach. Za roboty wykonywane powy±ej 5 m, do naktadow robocizny
naleiy stosowa6 wspolczynniki podane w tablicy 9912.
Tablica 9912
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L. p. Wysokot6 w WspOlczynni k
r-

A b
01
5 do 1,10
01 ponad
10 m
10 do 1,15
02 ponad
20m
5.13 2.3. Przy ma owaniu tynku klatek schodowych farbq olejnq, emulsyjnq i klejowq nalety
stosowaa do robocizny wspoiczynnik 1,15 - za wyjqtkiem lakierowania uwzglednionego w
tablicy 1208.
5.13.3. Warunki techniczne
5.13.3.1. Warunki techniczne wykonania robot malarskich w budownictwie okrealajq:
PN-69/B-10230 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieoczalnymi, farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10235 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta2owych. Czett I - Roboty ogolnobudowlane,
wydanie II, 1977r.
5.13.4. Zasady przedmiarowania
5.13.4.1. float wykonanych robot ustala sic wedfug rzeczywistych obmiar6w z natury w
jednostkach miary podanych nad tablicami.
5.13.4.2. Malowanie klejowe acian i sufit6w gladkich obmierza sic w awietle tynkow z
dokladnotciq do 0,1 m2, a wysokott od wierzchu czystej podlogi do tynku sufitu.
5.13.4.3 Malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi itp. acian i sufit6w z profilami ciqgnionymi
lub innymi ozdobami obmierza sic zgodnie z ustaleniami pkt. 4.2., zwickszajqc
powierzchnic w zale±noaci od stosunku powierzchni ozdob do powierzchni Wan lub
sufitOw przy zastosowaniu wspolczynnikow podanych w tablicy 9913.
Tablica 9913
Stosunek powierzchni ozd6b do
afej powierzchni acian lub sufitOw Wspolczynnik
iA
01
do 10%
01
r-

02
do 20%
1,2
1 03
do 40 k
1,4
04
ponad 40%
2,0
Je2eli aciany sq. gladkie, powierzchnie ozdobnych faset nale2y doliczyt do powierzchni sufit6w,
a nie acian.
5.13.4.4. Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
5.13.4.4.1. Przy malowaniu acian nie potrqca sic z ich powierzchni otwor6w i miejsc nie
malowanych o powierzchni do 1 m2 oraz otworOw o powierzchni 1 do 3 m2, w wypadku
malowania oacie±y. Potrqca sic natomiast otwory ponad 3 m2, doliczajqc powierzchnie
malowanych oacie2y.
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5.13.4.4.2. Powierzchnie stropOw belkowych i kasetonowych oraz Solari z pilastrami obmierza
sig w rozwinigciu.
5.13.4.4.3. Sklepienia lukowe obmierza sic wedlug ich rzeczywistej powierzchni, stosujqc
ewentualne uproszczone sposoby obmiaru.
5.13.4.5. Malowanie farbami olejnymi.
5.13.4.5.1. Przy malowaniu starych tynkow, tcian, sufitow i innych tynkowanych powierzchni
gladkich obmierza SiQ wedlug rzeczywistych wymiarow.
5.13.4.5.2. Przy malowaniu tynkOw nie potrqca sic miejsc nie malowanych o powierzchni do
0,25 m2.
5.13.4.5.3. Malowanie i lakierowanie stolarki okiennej i drzwiowej o powierzchni w Swietle
oScietnic do 0,5 m2 liczy sic w sztukach, zarowno dla stolarki drewnianej jak i metalowej.
5.13.4.5.4. Otwory o powierzchni wigkszej obmierza sig w awietle otcietnic, stosujqc dla
malowania olejnego i lakierowania otworow wspotczynniki podane w tablicy 9914:
• poz. 01-09 uwzglgdniajqjednostronne malowanie otworOw drzwiowych
• poz. 10-19 uwzglgdniajq dwustronne malowanie skrzydet otworOw okiennych
5.13.4.5.5. Powierzchnie nadSwietla obsadzonego w oScie±nicy wspOlnej z drzwiami wlicza sic
do obmiaru drzwi, stosujqc wspolczynnik podany dla drzwi.
5.13.4.5.6. Malowanie i lakierowanie drobnych elementow gladkich o powierzchni do 0,5 m2 i
podokiennikow do 0,75 m2 liczy sic w sztukach.
5.13.4.5.7. Malowanie i lakierowanie jednostronne wytogow oacietnicy, okiennic, ecianek
przepierzeniowych, boazerii i innych elementow gladkich oblicza sig wedlug powierzchni
mierzonej w obrysie zewnetrznym, stosujqc odpowiednie wspOlczynniki podane dla
otworOw drzwiowych. Lakierowanie obustronne 2eber grzejnikowych radiatorowych
obmierza sig jako podwojnq powierzchnig prostokqta opisanego na elemencie (2eberku)
grzejnika (z wyjqtkiem grzejnikow typu S-130, dla ktorych nale±y przyjmowat potrojnq
powierzchnig opisanego prostokqta).
Tablica 9914
rL.p. 1Nazwa elementu
,---A b
Otwory drzwiowe
01 ISkrzyclia plytowe petne lub z jednq szybq o powierzchni do 0,2 m2
r.--02 'J.w. lecz plycinowe z obramowaniem gtadkim
03 J.w. lecz ptycinowe z obramowaniem profilowym
IRA [J.w. lecz z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni katdej szyby do
"-` 10,1 m2
05
0R
'
07

1WspOlczynnik
1-

,01

1,00
1,25
1,50
1,25

1,00
1J.w. lecz z szybami o pow. ponad 0,1 m2 ka2cla
'J.w. lecz catkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wysokoaci do 30 0,75
1cm i szczeblinq

Oacie2nice lqcznie z twierawalkami
08 lOpaski jednostronne gladkie o szerokoeci do 10 cm
09 J.w. lecz profilowane o szerokoaci do 15 cm
Otwory okienne
10 ISkrzydta bez szczeblin

0,50
0,25
0,50
0,75
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12,00
11 J.w. lecz ze szczebfinami o pow. szyb do 0,05 m2
1,50
112 IJ.w. lecz o powierzchni szyb do 0,10 m2
1,25
13 ,J.w. lecz o powierzchni szyb do 0,20 m2
1,00
14 1..1.w. lecz o powierzchni szyb ponad 0,20 m2
r1,00
15 iNadtlemia bez szczeblin malowane dwustronnie
1,25
16 [..I.w. lecz ze szczeblinami
0,75
17 iOtcietnice tqcznie z 6wierewatkami
0,25
18 i0paski jednostronne gtadkie o szerokotci do 10 cm
T -----------0,50
19 Jw. lecz profilowane o szerokotci do 15 cm
Uwaga: przy dwustronnym malowaniu drzwi nalety stosowa6 podwOjnq wielkoto
wspotczynnikOw podanych w tabficy 9914 poz. 01-06, do poi. 07 wspOiczynnik 1, a do
poz. 08-09 wspolczynnik 1 lub 2 w zaleinotci od opasek jednostronnych lub
dwustronnych.
Przy jednostronnym malowaniu okien (skrzydet i oacie±nic) nale±y stosowat polowg
wielkotci wspotczynnikow podanych w tablicy 9914 poz. 10-17, a poz. 18-19 przyjmuje sig
zawsze w wysokoeci podanej w tablicy.
5.13.4.5.8. Miniowanie i malowanie dwustronne krat, balustrad i siatek metalowych obmierza sic
wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
5.13.4.6. Miejsca skasowanych zaciekOw obmierza Sic wg opisanego na nich najmniejszego
prostokqta.
5.13.4.7. Zeskrobanie tuszczacej sic farby z powierzchni metalowych obmierza sic wedtug
rzeczywistych wymiarOw tych powierzchni.
5.13.4.8. tugowanie farby olejnej z tynku obmierza sic wedlug rzeczywistych wymiarow.
5.13.4.9. Mycie stolarki okiennej i drzwiowej oraz opalanie z tej stolarki farby olejnej obmierza
sic tak, jak przy jej malowaniu. Przy acianach dziatowych i podokiennikach mytq
powierzchnig obmierza sic w metrach kwadratowych wg rzeczywistych wymiar6w obrysu
zewngtrznego. Powierzchnic posadzki i podtog obmierza sic w twietle tynku bez
doliczania listew przykiennych i cokolow.
5.13.4.10. Tapetowanie tcian obmierza sig wg zasad podanych w punkcie 4.5.1.
5.13.4.11. Powierzchnie, dla kt6rych naktady rozdziatu podane sq w metrach kwadratowych
oblicza Sic z doktadnotciq do 0,1 m2.
5.13.4.12. Przyktad stosowania wspOtczynnikOw z tablicy 9914 do obliczania powierzchni
malowania olejnego stolarki okiennej.
Okno o skrzydtach pojedynczych malowane obustronnie bez szczeblin o wymiarach w twietle
oacieinic 2,00x1,60 m, z otcie2nicq skrzynkowq z jednostronnq opaskq:
skrzyclta bez szczebfin
wspolczynnik 0,75
oeciethica skrzynkowa
wspolczynnik 0,75
opaska jednostronna, gladka
wspotczynnik 0,25
wspolczynnik koricowy 1,75
Powierzchnia obliczeniowa otworu okiennego:
2,00 m x 1,60 m x 1,75 = 5,60 m2
5.14. Rusztowan ia

5.14.1. Zakres stosowania naktadow
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5.14.1.1. Rozdziat zawiera naktady na wykonanie rusztowari zewngtrznych i wewnetrznych
stojkcych, przesuwnych, podwieszonych, na wysuwnicach oraz podest6w ruchomych
wiszkcych i mechanicznych pomostow roboczych, stu2kcych do wykonywania rob6t
budowlanych.
Naktady w rozdziale podajk Galata prac na wykonanie rusztowan zewngtrznych i
wewngtrznych, umo±liwiajkcych wykonanie robOt na kianach, sufitach oraz innych
element6w budynk6w I budowli.
Naktady podane w tablicach rozdziatu nie uwzglgdniajk naktadow na wykonanie instalacji
odgromowej rusztowan; naktady te dla rusztowan zewngtrznych oblicza SiQ wg zasad
anych w pkt. 5.4. Naktady podane w tablicach 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 uwzglgdniajk
tylko czas pracy rusztowan potrzebny do ich montatu i demonta2u; do naktadow pracy
sprzgtu dolicza SiQ czas pracy rusztowan za okres wykonywania robot wg zasad podanych
w pkt. 5.15.
5.14.1.2. Rozdziat nie zawiera naktadow na rusztowania specjalne, ktOrych wykonanie wymaga
sporzkdzenia projektow i obliczen statycznych.
5.14.2. ZatoZenia kalkulacyjne
5.14.2.1. Naktady na rusztowania drewniane zewngtrzne i wewngtrzne ujgte w tablicach 1602 i
1603 uwzglgdniajk tak±e prace zwikzane z ustawieniem i rozbiorkk rusztowari tqcznie ze
schodami i spocznikami, uto±eniem, przektadaniem i rozbiorkk pomost6w roboczych i
zabezpieczjkcych, zatoZeniem i rozbiorkk desek krawg±nikowych i porgczy ochronnych
oraz daszkOw ochronnych nad wejaciami do budynkOw. Ponadto w tablicach uwzglcdniono
obsadzenie hake*/ w kianach i zamocowanie rusztowan do acian oraz okresowe
sprawdzenie sztywnoki konstrukcji rusztowan.
5.14.2.2. Naktady na rusztowania rurowe i ramowe zewngtrzne ujgte w tablicach 1604, 1610 i
1611 uwzglgdniajk prace zwikzane z monta±em i demonta2em rusztowan tqcznie z
wykonaniem i rozbiorkk pionow komunikacyjnych oraz daszkow ochronnych nad wejkiami
do
budynkow.
Ponadto w naktadach uwzglgdniono zato2enie na konstrukcji rusztowari i przektadanie
wysiggnika do podnoszenia materiatow, uktadanie lub przektadanie pomostow roboczych i
zabezpieczajqcych, zato±enie i rozbiorkg desek krawginikowych i porgczy ochronnych,
osadzenie hak6w w kianach i zamocowanie rusztowari do acian oraz okresowe
sprawdzanie sztywnoki konstrukcji rusztowari.
5.14.2.3. Naktady na rusztowania rurowe punktowe o wysokoki ponad 20 m uwzglgdniaja
monta2 dodatkowych stojakOw dla wzmocnienia konstrukcji.
5.14.2.4. Naktady na rusztowania rurowe wewngtrzne, ramowe wewngtrzne i rusztowania
przesuwne uwzglgdniajk prace zwikzane z monta±em i demonta±em rusztowan tkcznie z
pionami komunikacyjnymi, utoteniem, przektadaniem i rozbiorkk desek krawginikowych i
porgczy ochronnych, a tak±e okresowym sprawdzaniem sztywnoki konstrukcji rusztowan.
5.14.2.5. Naktady na rusztowania rurowe punktowe ujgte w tablicy 1606 uwzglgdniajk
wykonanie dodatkowych stg±en pionowych i poziomych oraz pionow komunikacyjnych.
Ponadto w naktadach uwzglgdniono zatotenie i przektadanie na konstrukcji rusztowan
wysiggnika do podnoszenia materialow, uktadanie lub przektadanie pomostOw roboczych i
zabezpieczajkcych, zato±enie i rozbiorkg desek krawgZnikowych i porgczy ochronnych,
osadzenie hakow w kianach i zamocowanie rusztowari do Wan oraz okresowe
sprawdzenie sztywnoki konstrukcji rusztowan.
5.14.2.6. Naktady na rusztowania na wysuwnicach ujgte w tablicy 1607 uwzglgdniajk wykonanie
i rozbiOrkg pomostu, tacznie z wykuciem otworow na wysuwnice oraz wykonaniem i
rozbiorkk desek krawgtnikowych i podw6jnych porgczy ochronnych.
5.14.2.7. Naktady na podesty ruchome ujgte w tablicy 1608 uwzglgdniajk montai i demontai
podestow na dachu, ktOrego kat pochylenia nie przekracza 30 ,)%5( z obciqteniem
wysiggnikow przeciwwagami i stosowaniem pod wysiggniki podpOr z drewna. Dla innych
warunkow monta2u podestOw stosuje sic zasady podane w pkt.5.9.
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5.14.2.8. Naktady podane w tablicy 1608 kol. 03 uwzglgdniajq standartowe wykonanie podestu
tj. z torem jazdy poziomej dlugoSci 15 m montowanym na czterech wysiggnikach. Dla
innych dlugo§ci toru jazdy poziomej do naktadow podanych w kol. 03 stosuje sic
wspOlczynniki: przy monta2u toru jazdy poziomej na trzech wysiggnikach 0,75, natomiast
na dwoch wysiggnikach 0,50.
5.14.2.9. Naktady na rusztowania podwieszone ujgte w tablicy 1609 uwzglcdniajq montai i
demonta2 konstrukcji stalowej (wieszakew), wykonanie i uto2enie pomostow roboczych
oraz porgczy ochronnych i desek krawg2nikowych.
5.14.2.10. Naktady dla rusztowan zewngtrznych i podestow ruchomych wiszacych uwzglgdniajq
prace zwiqzane z wyrOwnaniem terenu przed rozpoczgciem monta±u rusztowan lub
podestow.
5.14.2.11. Naktady podane w rozdziale uwzglgdniaja. rgczny transport poziomy materialaw na
przecigtne odlegtoSci wystgpujqce na placu budowy.
5.14.2.12. W naktadach na rusztowania zewngtrzne uwzglgdniony jest transport pionowy
materialow i elementow rusztowao na catq wysokoS6 ustawionych rusztowan. Transport
pionowy materialow dla wykonania rusztowarl wewngtrznych uwzglgdniony jest w
naktadach tylko przy monta2u rusztowan na pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru)
budynku lub budowli. Dia ustalenia naktadOw na transport pionowy na kondygnacje
wyZsze lub niisze stosuje sic wspolczynniki z tablicy 9918, liczqc wysokott transportu od
poziomu posadzki pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru).
Rusztowania wewngtrzne
Tablica 9918
Wspolczynniki do naldadow
L.p. WyszczegOlnienie

robocizny

robocizny i pracy
sprzctu

za kaidy I m wysokoeci
A

b

2
3
4
5
6
7
18

Tablica 1602, kol. 01-03
Tablica 1605, kol. 01-04
Tablica 1605, kol. 05-08
Tablica 1610, kol. 08-08
Tablica 1611, kol. 01-04
Tablica 1611, kol. 05-08
Tablica 1612, kol. 01-04
Tablica 1612, kol. 05 i 06

1

11,07
1,06
1,06
1,05
;1,07

Przyktad stosowania wspOlczynnikow z tablicy 9918,
W trzykondygnacyjnym budynku magazynowym, o wysokoaci kondygnacji: pierwsza 6 m,
a pozostate po 5 m, wykonywane sq roboty tynkarskie na cianach i sufitach trzeciej
kondygnacji, z rusztowan rurowych wewngtrznych. Elementy rusztowati przemieszczane
sq na poziom posadzki trzeciej kondygnacji przez klatkg schodowq
Wysokoge transportu pionowego elementow rusztowan wyniesie:
6 m + 5 m = 11 m. Warto§6 wspOlczynnika z tytutu transportu rusztowati na wysokoSt
docelowq oblicza sig wedlug wzoru:
W=1 +kxn
gdzie oznaczajq:
k - wspOlczynnik za ka2cly 1 m wysokotci wnoszenia i znoszenia elementow i materiatOw
rusztowari, ktory przyjmuje sic z tablicy 9918, po odjgciu jednoeci,
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n - ilot6 metrow transportu pionowego.
Wartote wspOtczynnikem jakie nale2y stosowa6 w podanym przykladzie do naktadow
rzeczowych z tablicy 1605 wynoszq w odniesieniu do kolumn:
1) 01 - 04 - W = 1 + 0,05 x 11 = 1,55,
2) 05 - 08 - W = 1 + 0,06 x 11 = 1,66.
5.14.2.13. W naktadach na podesty ruchome wiszkce wyszczegOlnione w tablicy 1608, kol. 0103, uwzglgdniony jest transport pionowy materiatow, wysicgnikOw itp. na calk wysokote
podnoszenia, natomiast w kol. 04-10 transport pionowy uwzglcdniony jest do wysokotci 35
m.
Dla ustalenia naktadow na transport pionowy na wysokoaci wicksze do naktadOw
robocizny i pracy sprzctu stosuje sic wspotczynnik 1,03 za kaide 5 m wysokoaci. Przyktad
stosowania wspotczynnika 1,03 za transport pionowy. Na budynku mieszkalnym o
wysokoaci 48,20 m zostank wykonane roboty elewacyjne z podestu ruchomego
ponadnormatywnego transportu pionowego materiatem i elementem rusztowan wyniesie:
48,20 m - 35,20 m = 13,20 m
Wartott wspOlczynnika jakq nalety stosowa6 w podanym przyktadzie do naktadOw
rzeczowych z tablicy 1608 kol. 05 wyniesie:
W = 1 + 0,03 x(13,2 m) :5 m = 1,08
Wspotczynnik 1,03 podany w pkt. 2.13. uwzglcdnia transport pionowy materiatem i
elementOw rusztowan w gemrç i w dol.
5.14.2.14 W naktadach na rusztowania podwieszone uwzglOniony jest transport pionowy
materiatem i elementow rusztowati na calk wysokote montaiu, okretIonk w
poszczegolnych kolumnach tablicy 1609.
5.14.2.15. W przypadku kalkulowania najmu sprzctu wg jednostki odniesienia 1000 m rur
naktady pracy rusztowan rurowych podane w tablicach 1604, 1605 i 1606 przelicza sic
stosujkc ibotci rur podane w tablicy 9919.
5.14.2.16. Naktady na mechaniczne pomosty robocze nie uwzglcdniaja;
• zaktadania i zdejmowania 2urawia na pomotcie,
• wykonania, rozbiOrki lub przestawienie ogrodzenia (z plotkow) stanowiska, na ktorym ma
by6 zmontowany MPR.
W przypadku wystcpowania w.w. robot nalety stosowa6 nastcpujkce dodatki za:
• zaktadanie i zdejmowanie 2urawika na pomoecie 0,38 r-g do robocizny i 0,12 do pracy
sprzctu,
• wykonanie rozbiOrki lub przestawienie ogrodzenia stanowiska MPR wraz z
umieszczeniem tablic ostrzegawczych 0,12 r-g do robocizny za metr ogrodzenia.
Tablica 9919
Dlugot6 rur w metrach
Rusztowania zewnctrzne rurowe o wysokotci w m do
140

20

60

na 100 m2 powierzchni rusztowania
373

516

1601

Rusztowania wewnctrzne rurowe o wysokoeci w m do
4

15

7

9

940

1180

na 100 m2 rzutu poziomego rusztowania
477-0—705

Rusztowania rurowe punktowe o wysokoaci w m do

38

;20
ina 100 m2 powierzchni rusztowania
{405

40
(588

5.16.3. Warunki techniczne
Wymagania w zakresie rusztowan okreelaja;
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-monta2owych. Budownictwo
ogolne. Tom I. Cztee 1-4, Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB.
• Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia
1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pay wykonywaniu robot
budowlanomontaiowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93),
• wytyczne nr 15/T Urzgdu Dozoru technicznego Tymczasowe wymagania dozoru
technicznego odnoenie budowy i eksploatacji rusztowan wiszqcych 1966,
• techniczne normy jakoeciowe,
• dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /80 - Mechaniczne pomosty robocze
MPRO61/35, MPRO91/35, MPR161/35,
• dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /87. Podest ruchomy masztowy
PRM602/35,
• PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia,
• PN-82/M-45365.00 - D2wignice. Podesty ruchome wiszqce. °One wymagania i
badania.
• PN-82/M-45365.01 - D2wignice. Podesty ruchome wiszqce. °One wymagania i
badania.
• PN-82/M-45365.02 - D2wignice. Podesty ruchome wiszqce. OgOlne wymagania i badania
• PN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ()One projektowania i
wykonywania.
• BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,
• BN-70/9082-03 - Rusztowania na koztach,
• BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzgdowe z dtu2yc,
• BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzgclowe z krawgdziakOw,
• BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorztdowe z dluiyc
• BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe
• BN-70/9082-08 - Rusztowania jednorzgdowe z krawgdziakow,
• PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-78/M-47900. 00 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreelenia, podziat i
glOwne parametry,
• PN-78/M-47900.01 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojace z rur
stalowych. ()One wymagania i badania oraz eksploatacja,
• PN-78/M-47900.02 - Rusztowania ramowe. ()One wymagania i badania oraz
eksploatacja.
• PN-78/M-47900.03 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. ()One wymagania
i badania.
5.14.4. Zasady przedmiarowania
5.14.4.1. Rusztowania zewnttrzne drewniane, rurowe i ramowe oblicza Sic w metrach
kwadratowych ich powierzchni. Dlugoe6 rusztowan naleiy przyjmowat wg dtugoeci aciany
z odliczeniem szerokoeci za ka2cly zarusztowany wypukty naro±nik budynku lub budowli.
Rusztowania wok6# okraglych zbiornik6w itp. obielctow o ecianach tukowych, oblicza sit
przyjmujqc dlugoto mierzonq wzdtu2 osi tych rusztowari, t.j. w potowie szerokoeci
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pomostow. WysokoS6 rusztowari przyjmuje sic od poziomu podioia, na ktOrym sq
ustawione do wysokoaci 1,5 m ponad najwytszy pomost roboczy, lecz nie wytej nit do
gornej krawcdzi Sciany, gzymsu wienczapego lub tynku, oldadziny itp. robot, jeSli roboty na
tcianie s wykonywane na nie cake] wysokoSci. Do obliczonych powierzchni rusztowan
dolicza sic wystcpy i uskoki Solari o gigbokoSci w planie wickszej od 0,5 m i wricki gicbsze
od 0,5 m, jeteli szerokote wngki jest wigksza nit podw6jna szerokoS6 rusztowania. Przy
mniejszej szerokoeci wncki dolicza sig tylko jeden bok wncki, natomiast dolicza Sic zawsze
dwa boki wystgpu Sciany. Z obficzonych powierzchni rusztowan nie potrapa sig otworow.
5.14.4.2. Powierzchnie rusztowan wewnctrznych oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu
poziomego lub rzutu sufitu w Swietle surowych tcian ( w przypadku zarusztowania catego
pomieszczenia), przyjmujqc ich wysokok ad poziomu podlota, na ktorym sq ustawione do
wierzchu najwytszego roboczego pomostu rusztowania.
5.14.4.3. Rusztowania drewniane punktowe z drabin oblicza sic w metrach ich wysokoaci
mierzonej od poziomu podlota, na ktorym sq ustawione do wysokoeci 1,5 m ponad
najwytszy roboczy pomost rusztowania.
5.14.4.4. Rusztowania rurowe punktowe ujgte w tablicy 1606 i ramowe warszawskie
wielokolumnowe w tablicy 1611 w kol. 05-08; montowane na zewnqtrz obiektOw lub
wewnqtrz pomieszczeo, oblicza sic w m2 powierzchni rusztowania wg. zasad podanych w
pkt. 4.1.
5.14.4.5. Rusztowania przesuwne oblicza sie wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn); dla
ecian przez podzielenie dlugoSci Sciany przez diugott rusztowania przesuwnego, a dla
sufitow przez podzielenie powierzchni sufitu przez powierzchnic pomostu roboczego
rusztowania przesuwnego, przyjmujqc ]ego dfugoet i powierzchnic wg pkt. 5.22.
Otrzymane wyniki dla katdej Sciany i sufitu oddzielnie zaokragla sig do liczby catkowitej w
gorc.
Suma wynikow jest liczbq stanowisk ustawienia.
Przy rownoczesnym wykonywaniu robot na Scianach i suficie liczbg stanowisk ustawienia
dla sufitu zmniejsza sic o liczbc ustawiefi rusztowania przy ocianach.
Przyldad obliczania liczby stanowisk ustawienia rusztowan przesuwnych. W
pomieszczeniu o dtugoSci 36,40 m, szerokoSci 13,80 m, wysokoaci 7,20 m zostanq
wykonane roboty malarskie z rusztowari przesuwnych warszawskich o wysokoeci 5,20 m
(poziom wierzchu najwytszego roboczego pomostu rusztowania), dtugoeci 1,65 m i
powierzchni 2,72 m2. Liczbg stanowisk ustawienia rusztowania oblicza sic nastcpujqco
dla:
1) Scian 36,40 m: 1,65 m = 22,06
Przyjgto 22 x 2 = 44 stanowiska
13,80 m: 1,65 m = 8,36 - 2 (stanowiska narotne) = 6,36
Przyjgto 7 x 2 = 14 stanowisk
Ogotem liczba stanowisk wynosi 58;
2) sufitu 36,40 m x 13,80 m = 502,30 m2
502,30 m2: 2,72 m2 = 184,7, a po zaokragleniu 185 stanowisk.
Po zdjcciu stanowisk przy Scianach liczba stanowisk dla sufitu wynosi 185- 58 = 127.
5.14.4.6. Rusztowania na wysuwnicach oblicza sic w metrach kwadratowych powierzchni
wysunictego pomostu poza lico Sciany obiektu.
5.14.4.7. Podesty ruchome wiszace oblicza sic wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbg
stanowisk podwieszenia podestow ustala sic wg projektu zastosowania tych urzqdzen. W
przypadku braku opracowanego projektu liczbc stanowisk podwieszenia otrzymuje Sic
przez podzielenie dtugoaci Solar-1y budynku przez diugoto pomostu roboczego podestu dla podest6w nieprzejezdnych lub przez dtugoSO toru jazdy poziomej - dla podestow
przejezdnych. Otrzymany wynik dla ka±dej Sciany oddzielnie zaokrapla sic do liczby
calkowitej w gOrc. suma wynikow jest liczbq stanowisk podwieszenia.
5.14.4.8. Rusztowania podwieszone oblicza sig w metrach kwadratowych rzut poziomego
rusztowan.
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5.14.4.9. Daszki ochronne oblicza sig w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka
mierzonego po obrysie konstrukcji czg§ci wystajapej poza lico rusztowania.
5.14.4.10. Mechaniczne pomosty robocze oblicza sig przyjmujac naktady na komplet pomostu.
Przez komplet pomostu nalety rozumiet w przypadku:
• MPR-091/35 dwa pomosty MPR-061/35 potqczone pomostem poarednim,
• MPR-161/35 trzy pomosty MPR-061/35 potqczone dwoma pomostami potrednimi.
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6. KONTROLA JAKOBCI ROBOT

Zakres badari kontrolnych obermule:
sprawdzenie i stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy,
sprawdzenie i stwierdzenie posiadania przez wykonawcg wiadectw dopuszczajacych
dany material do stosowania w budownictwie,
sprawdzenie i stwierdzenie wthaciwej jakoeci u2ywanych materialOw na podstawie atest6w
producenta oraz nie przekroczenia dopuszczalnego okresu magazynowania,
wizualnk oceng wykonywanych czynnoeci — ocenia sic jako§6 wykonania robot
i stwierdza sic brak uszkodzen.
Badania kontrolne:
Badania dla rob6t wymagajacych specjalistycznych pomiarow nale2y wykona6 zgodnie z
odpowiednimi dla tego rodzaju czynnoki normami.
Robotv budowlane
Roboty murarskie winny by6 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnie
obowiazujqcymi normami i przepisami.
Odbior robot murowych powinien odbyt sic przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykoriczeniowych, ktore uniemoiliwilyby fachowg oceng, ale po osadzeniu oacie±nic.
Roboty posadzkarskie
OdbiOr podkladu powinien obejmowa6 sprawdzenie jego rownoki przez przykladanie w
dowolnym miejscu i kierunku dwumetrowej laty kontrolnej, odchylenia stanowiace
przeSwity pomigdzy %Mk i podkladem na1e±y mierzy6 z dokladnotciq do 1mm. Odchylenia
powierzchni podkladu od plaszczyzny nie powinny przekraczat warto§ci 2mm/m i 5mm na
cafe] cllugo§ci i szerokoki pomieszczenia.
Odbior koncowy wykonanej posadzki powinien obejmowa6:
sprawdzenie wyglkdu zewngtrznego;
sprawdzenie prawidlowoaci uksztaltowania powierzchni;
sprawdzenie polqczenia posadzki z podkladem przez oglgdziny oraz lekkie opukiwanie
w kilku dowolnie wybranych miejscach;
sprawdzenie wykoriczenia posadzki i prawidlowaci zamocowania cokolow
wykoriczeniowych;
Roboty dociepleniowe budvnku
Przed przystapieniem do rob6t nale±y odpowiednio przygotowat podlo±e poprzez jego
oczyszczenie i zagruntowanie.
Kolejnote robot przy wykonywaniu ocieplenia §cian i stropu
1. prace przygotowawcze
2. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ecian
3. przygotowanie masy klejacej
4. przyklejenie plyt styropianowych
5. umocowanie plyt styropianowych lacznikami do termoizolacji
6. naklejenie siatki z wtokna szklanego
7. zagruntowanie poetic:12a
8. wykonanie zewngtrznej wyprawy tynkarskiej
Kolejno§6 robot pay wykonywaniu ocieplenia dachu
1. prace przygotowawcze
2. usuniccie istniejacych izolacji, sprawdzenie i przygotowanie powierzchni stropu
3. przygotowanie masy gruntujacej i gruntowanie powierzchni stropu
4. pokrycie papa. podkladowq
5. przyklejenie plyt z welny
6. umocowanie p/yt ocieplenia lacznikami do termoizolacji
7. naklejenie warstwy papy
8. naklejenie ostatecznej warstwy papy
Kryteria odbioru robot :
- badanie powlok wypraw tynkarskich przy odbiorach naleiy przeprowadzit po
zakonczeniu rob6t, lecz nie wczeeniej nit po trzech dniach; sprawdzenie wygladu
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zewngtrznego powtok tynkarskich polega na stwierdzeniu rOwnomiernego roztoienia
tynku o jednolitej strukturze; brak dostrzegalnych skupisk lub grudek sktadnikOw; brak
odstakcych platow powtoki; brak plam, smug, zaciekow, pgcherzy, odstajkcych ptatow
powtoki i widocznych nie uzbrojonym okiem aladow itp.; sprawdzenie zgodnoaci barwy
powtoki ze wzorcem polega na wizualnym porownaniu, w awietle rozproszonym,
barwy wyschnictej powtoki wyprawy tynkarskiej z barwa wzorcowa; sprawdzenie
polysku nalety wykona6 przez oglgdziny powtoki w awietle rozproszonym;
badania wykonania siatki z wtokna szklanego przy odbiorach naleiy zbada6 sposob
zatopienia siatki w tynku, jej iloáô oraz zgodnoat utotenia z zato±eniami projektu
budowlanego.
Badania zwiazane z przyklejeniem i zakotkowaniem plyt styropianowych i i wetny
mineralnej naleay oceni6 bow pod uwagg sposOb mocowania, rOwnot6 uto2enia,
niedopuszczalne s szpary wigksze ni2 0,5 cm. Sposob i jakoa6 zamontowania kotkOw
ich iloa6 i rodzaj.
Brak dostrzegalnych uszkodzeri materiatu,
prawidlowoad zamontowania listew wykonczeniowych, katownikow aluminiowych.
- Badania zwiazane z wykonaniem pokry6 dachowych nalety przeprowadzio po
wykonaniu ka2dej warstwy pokrycia. Poprawnoa6 wykonanych zaktadow, szczelnoa6
pokrycia, jakok u±ytych materiatOw.
Roboty tynkarskie
Przed przystapieniem do rob6t tynkarskich nale±y odpowiednio przygotowa6 podlote
poprzez jego oczyszczenie i zagruntowanie.
- badanie powtok tynkarskich przy odbiorze naleZy przeprowadzi6 po zakoriczeniu
tynkowania, najwczetniej po trzech dniach;
sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok tynkarskich polega na stwierdzeniu
r6wnomiernego rozto2enia tynku o jednolitej strukturze;
- brak dostrzegalnych skupisk lub grudek sktadnikOw; brak odstajacych ptatow powtoki;
Oktadzina tcienna - plytki ceramiczne
- sprawdzenie potaczenia oktadziny z podkladem przez ogIcciziny oraz lekkie
opukiwanie w kilku dowolnie wybranych miejscach;
- sprawdzenie wykonczenia oktadziny i prawidlowoaci zamocowania listew
wykonczeniowych;
Robotv malarskie
Przed malowaniem nalety przygotowa6 pocito2e poprzez oczyszczenie tynkow, a
nastgpnie zaszpachlowa6 zaprawkgipsowa w celu uzyskania rOwnej powierzchni.
Przygotowanie ptyt GKF pod malowanie — calk powierzchnie ptyt naleiy zagruntowa6 np.
farbk
Warunki wykonania rob6t malarskich:
roboty malarskie powinny by6 wykonywane na podto2ach oczyszczonych i
odpowiednio przygotowanych w zale2noaci od rodzaju stosowanej farby i 2adanej
jakoaci robot;
- elementy budynku, ktore w czasie robot malarskich mogq. ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalety zabezpieczy6 i ostonia przed zabrudzeniem farbami;
- przy wykonywaniu robot malarskich materiatami lub metodami pracy powodujacymi
zagro2enie zdrowia wykonawcy rob6t lub bezpieczenstwa poiarowego nalety
przestrzegat przepisow dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia;
- naleiy przestrzega6 obowiazujacych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;
Kryteria odbioru robOt malarskich
- badanie powtok przy odbiorach nale±y przeprowadzit po zakoficzeniu malowania, lecz
nie wczeaniej nit po siedmiu dniach;
sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu
r6wnomiernego rozto±enia farby; jednolitego natgienia barwy zgodnego ze wzorcem
producenta;
brak przeawitOw i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lub wypetniaczy;
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brak plam, smug, zaciek6w, pgcherzy, odstajqcych platOw powtoki i widocznych nie
uzbrojonym okiem tladow pgdzia itp. w stopniu kwalifikujqcym odbieranq malowanq
powierzchnic do powtok o dobrej jakoaci wykonania;
sprawdzenie zgodnotci barwy powtoki ze wzorcem polega na wizualnym porOwnaniu,
w twietle rozproszonym, barwy wyschnictej powtoki malarskiej z barwqwzorcowq;
sprawdzenie polysku nalety wykona6 przez oglcdziny powtoki w twietle
rozproszonym;
rodzaj polysku powinien by6 okretlany w nastcpujqcy sposob:
przy powtokach matowych - polysk matowy tj. nie dajqcy polysku w twietle odbitym;
pay powtokach p6tmatowych — polysk polmatowy
pay powtokach farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrainy polysk;
pay powtokach z emalii lub lakieru olejnego i syntetycznego — polysk lakierowy
odpowiadajacy polyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej
sprawdzenie odpornotci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkkq welnianq lub bawetnianq szmatkq kontrastowego koloru (tj.
ciemnq w przypadku powtok jasnych i biatqw przypadku powtok kolorowych). Powtoka
jest odporna na wycieranie jeZeli na szmatce nie wystapiq alady farby.
sprawdzenie odpornoaci na zarysowanie przeprowaciza sic metoclq uproszczonq przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na
zarysowanie jetli po wykonaniu prOby nie wystapity na niej rysy widoczne
nieuzbrojonym okiem.
Stolarka
W elementach stolarki drzwiowej przed ich wbudowaniem powinny by6 sprawdzone
nastcpujace cechy:
wymiary element6w i ich czgtci sktadowych;
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt;
- prawidlowot6 wykonanych potaczeri (sprawnoto dziatania czcaci ruchomych);
wielkote luzow migdzy ruchomymi elementami sktadowymi;
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kqtach i plaszczyznach;
zgodnotO z dokumentacjq budowlanq
Po wbudowaniu tych elementOw powinno bye sprawdzone:
- prawidlowott osadzenia elementu w konstrukcji;
- prawidlowoto dzialania elementow ruchomych i urnclzen zamykajqcych;
- zgodnott wbudowanego elementu z projektem;
Uwacii koricowe.
- Pay zastosowaniu materiatOw i technologii nale2y tcitle stosowa6 sic do zalecen
producentow.
- Projektant dopuszcza zmiang wskazanych materiatow i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadajq one cechy techniczne nie gorsze ni± wskazane w projekcie i po
uzyskaniu jego zgody.
- Wykonanie prac i zastosowanie matedatow nie wyszczegolnionych w przedmiarze i w
opisie technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki
budowlanej i przepisy obowiqzujace na dzien wykonania projektu nale±y do obowiqzku
wykonawcy i nie mo2e stanowi6 podstawy do zwickszenia wynagrodzenia wykonawcy.
- Wszystkie prace nale2y wykona6 zgodnie ze sztukq budowlanq tlusarska
i aktualnie obowiqzujacymi normami i przepisami, a w szczegOlnoaci z:
-"Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano - monta±owych",
- obowiqzujacymi instrukcjami lnstytutu Techniki Budowlanej,
- aktualnymi ustaleniami i wyjatnieniami Ministra Budownictwa;
- Prace powinny by6 wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie
techniczne lub szkolenia, a nadzorowane przez osoby posiadajqce uprawnienia do
nadzorowania prac budowlanych.
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot stosuje sie do kontroli oraz okreelenia iloci wykonanych rob6t. Stanowi
podstawe do platno§ci czetciowych o lie dopuszczone sq_ przez Zamawiajapego.
W zale±noeci ad wykonywanych czynnoSci jednostkq obmiaru jest: metr [m], metr
kwadratowy [m 2], metr szeScienny [m 3], iloee sztuk [sztl, masa [t lub kg].
Obmiar dokonuje sie zgodnie z danymi podanymi w rozdziale 5 oddzielnie dla kaidej
roboty budowlanej.
Obmiar robot bedzie okreSlat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z zaloteniami
Dokumentacji Projektowej oraz jednostkami ustalonymi w przedmiarze robot.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajqcego.
Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostank dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone do
u±ytku przez Zamawiajacego.
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8. ODBIOR ROBOT
W zaletno§ci od ustalen Roboty podlegaja nastgpujqcym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czeaciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robot zanikaiacych i uleciaiacych zakryciu
Odbior polega na finalnej ocenie ilo§ci i jakoaci wykonanych robet, kt6re w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. OdbiOr powinien byo dokonany w czasie umotliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robOt. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy.
Odbior cze§ciowy
Odbior polega na ocenie iloeci i jakoSci wykonanych czgeci robot. Odbioru czggciowego
dokonuje Zamawiajacy wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t.
Odbiar ostateczny
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowoto do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pismem
Zam awiajacego.
Odbioru dokonuje komisja powatana przez Zamawiajacego w &dad kt6rej wchodza
przedstawiciele Wykonawcy. Komisja dokona oceny jako§ciowej rob6t i wykonania ich zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W toku odbioru komisja zapozna sig z ustaleniami przyjgtymi w trakcie trwania robOt zwlaszcza
w zakresie robot uzupetniajacych i poprawkowych. W Przypadku niewykonania tych rob6t
komisja ustala nowy termin odbioru koncowego do czasu ich wykonania.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoaO wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji technicznej i ST i nie ma wigkszego wptywu ta zmiana na
eksploatacje i uiytkowanie obiektu komisja dokona potracell wynagrodzenia proporcjonalnie
do procentowej straty jakoeci tych rob6t.
Dokumentami odbioru koricowego sq:
Protokot odbioru koncowego, Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ewentualnymi
zmianami, Specyfikacje techniczne, Dziennik Budowy, Wyniki pomiarow kontrolnych,
Deklaracje zgodno§ci i certyfikaty jakoeci materiatow, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, o§wiadczenia wykonawcy i protokoly badan i sprawdzen.
Odbior poowarancyinv
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w pkt. 9.3. „ odbiOr ostateczny robot"
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