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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGO-

TOWANIA POD BUDOWĘ 

CPV 45000000 -7 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pew-

ność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

do świadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowla-

nych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowy mi specyfikacjami technicznymi 

(SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć, budynek wraz z instalacjami i urządzeniami tech-

nicznymi, obiekt małej architektury 

- budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

- budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia re-

klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoją-

ce instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń tech-

nicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym czę-

ści przedmiotów składających się na całość użytkową; 

- budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudo-

wie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

- przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których na-

stępuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjąt-

kiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 

szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych 

parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

- remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót bu-

dowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, 

przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

- urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-
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łącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także prze-

jazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

- pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpo-

częcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu bu-

dowlanego; 

- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym pro-

jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę po-

trzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przy-

padku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzają-

cą jego przydatność do stosowania w budownictwie. Każdy wyrób budowlany znajdujący się na rynku 

powinien mieć certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną albo deklarację zgodno-

ści producenta z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Wyrób powinien być oznaczony znakiem 

budowlanym CE lub B. 

- wyrobnie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgod-

ności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wy-

borów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (z 

poźn. zm., tekst jednolity Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 19 kwietnia 2013 r. poz. 932 ). 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budow-

lanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektemograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 

- drodze tymczasowej (montażowej)– należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, prze-

znaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzia-

ną do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy –należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zda-

rzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów pod-

legają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wyko-

nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przepro-

wadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów prowadzonych robót. 
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- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również roż-

ne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  specyfi-

kacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowa-

nymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- poleceniu Inspektora nadzoru –należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wyko-

nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem do-

kumentacji projektowej. 

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 

do eksploatacji. 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udziela-

nia zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV ().  

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w bu-

downictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-

resy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i o odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowa-

nymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wyko-

nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

- części obiektu na etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną i 

możliwą do odebrania i przekazania w celu rozliczenia. 

- ustaleniach technicznych– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniają cym rozporządzenie (WE) nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udziela-

nia zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).  

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w bu-

downictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-

resy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakoś ci i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 



Str. 

8 
 

BBiiuu rr oo   PPrroo jj eekk tt oo wwee    
ii   NN aa dd zz óó rr   BB uu dd oo ww ll aa nn yy   

mgr inż.  Marc in  Bar t oś  
77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

 

 

 

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urzą-

dzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych in-

nych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organiza-

cji. 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno-

ści technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-

bót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawo-

wych. 

- robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowla-

nych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słowni-

ka uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 213/2008, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zama-

wiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 

Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począw-

szy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

- Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych posta-

nowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełno-

mocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót bu-

dowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu terenów do 

chwili odbioru końcowego robót. 

Dokumentacja: 

Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem poda-

nym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację dostarczoną 

przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę 



 

BBiiuu rr oo   PPrroo jj eekk tt oo wwee    
ii   NN aa dd zz óó rr   BB uu dd oo ww ll aa nn yy   

mgr inż.  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl 

 
Str. 

9 
 

 

 

 

Zgodność robót z dokumentacją i SST: 

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choć by jednym z nich są obowiązu-

jące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w usta-

leniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przy-

padku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 

być zgodne z dokumentacją i SST. Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału toleran-

cji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określo-

nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją pro-

jektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zosta-

ną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy 

Zabezpieczenie terenu robót: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę umowną 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 

* lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

* środki ostrożności i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymy-

wać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produk-

cyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-

stępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej:  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na terenie robót.  
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-

riałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie po-

wiadamiał Inspektora nadzoru 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wyma-

gań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-

cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy-

konywania robót budowlanych () oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w spo-

sób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwo-

leń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiał 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   nadzoru   szczegółowe   informacje   dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań   laboratoryj-

nych   oraz   próbki   do   zatwierdzenia   przez   Inspektora   nadzoru.   Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego  źródła spełniają wymagania  SST w czasie postępu robót.   Pozostałe   materiały   

budowlane   powinny   spełniać   wymagania   jakościowe   określone Polskimi   Normami,   aproba-

tami   technicznymi,   o   których   mowa   w   Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadajce wymaganiom jakościowym 

Materiały   nie   odpowiadające   wymaganiom   jakościowym   zostaną   przez   Wykonawcę wywie-

zione   z   terenu   robót,   bądź   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez   Inspektora   nadzoru. 

Każdy   rodzaj   robót,   w   którym   znajdują   się   nie   zbadane   i   nie   zaakceptowane   materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania   materiałów   

będą   zlokalizowane   w   obrębie   terenu   budowy   w   miejscach uzgodnionych z Inspektorem nad-

zoru. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Jeśli   dokumentacja   lub   SST   przewidują   możliwość   zastosowania   rożnych   rodzajów materia-

łów   do   wykonywania   poszczególnych   elementów   robót   Wykonawca   powiadomi Inspektora   

nadzoru   o   zamiarze   zastosowania   konkretnego   rodzaju   materiału.   Wybrany   i zaakceptowany   

rodzaj   materiału   nie   może   być   później   zamieniany   bez   zgody   Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym   w   SST,   

programie   zapewnienia   jakości   lub   projekcie   organizacji   robót, zaakceptowanym  przez In-

spektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   ro-

bót   ma   być   utrzymywany   w   dobrym   stanie   i gotowości   do   pracy.   Będzie   spełniał   normy   

ochrony   środowiska   i   przepisy   dotyczące   jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektoro-

wi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i   uzyska   jego   akceptację   przed   użyciem   sprzętu.   Wybrany   sprzęt,   po   akceptacji   

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport: 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-

korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba   środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami okre-

ślonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umo-

wie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: 

Przy   ruchu   na   drogach   publicznych   pojazdy   będą   spełniać   wymagania   dotyczące przepisów   

ruchu   drogowego   w   odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciążeń   na   osie   i   innych parametrów   

technicznych.   Środki   transportu   nie   odpowiadające   warunkom   dopuszczalnych obciążeń   na   

osie   mogą   być   dopuszczone   przez   właściwy   zarząd   drogi   pod   warunkiem przywrócenia   

stanu   pierwotnego   użytkowanych   odcinków   dróg   na   koszt   Wykonawcy. Wykonawca   będzie   

usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda-

mi na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 

5. Wykonywanie robót: 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)  
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz   za   jakość   zastosowanych   materiałów   i   wykonywanych   robót,   za   ich   zgodność   z do-

kumentacją,   wymaganiami   SST,   projektu   organizacji   robót   oraz   poleceniami   Inspektora 

nadzoru.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania   ro-

bót.   Skutki   finansowe   z   tytułu   wstrzymania   robót   w   takiej   sytuacji   ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola Jakości: 

6.1. Program zapewnienia jakości: 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez   Inspek-

tora   nadzoru   programu   zapewnienia   jakości   (PZJ),   w   którym   przedstawi   on zamierzony   

sposób   wykonania   robót,   możliwości   techniczne,   kadrowe   i   organizacyjne gwarantujące wy-

konanie robót zgodnie z dokumentacją, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

•   system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania   jakością   wykonywa-

nych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników  badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także 

wyciąganych   wniosków   i   zastosowanych   korekt   w   procesie   technologicznym,   proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

•  wykaz  maszyn  i urządzeń  stosowanych  na budowie   z ich  parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót: 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   jakości   robót   i   stosowanych materiałów.   

Wykonawca   zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   w   to   personel, laboratorium,   

sprzęt,   zaopatrzenie   i   wszystkie   urządzenia   niezbędne   do   pobierania   próbek   i badań mate-

riałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czę-

stotliwością zapewniającą   stwierdzenie,   że   roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   za-

wartymi   w dokumentacji i SST. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-

gnięciach   dotyczących   urządzeń  laboratoryjnych,   sprzętu,   zaopatrzenia   laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujem-

nie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych   materiałów   

i   dopuści   je   do   użytku   dopiero   wtedy,   gdy   niedociągnięcia   w   pracy laboratorium   Wyko-

nawcy   zostaną   usunięte   i   stwierdzona   zostanie   odpowiednia   jakość   tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wy-

konawca. 

6.3. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  w SST, stosować można wytyczne krajo-

we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu   i   terminie   pomiaru   lub   

badania.   Po   wykonaniu   pomiaru   lub   badania,   Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań: 

Wykonawca   będzie   przekazywać   Inspektorowi   nadzoru   kopie   raportów   z   wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wy-

niki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inspektorowi   nadzoru   na   formularzach   według do-

starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru: 

Dla   celów   kontroli   jakości   i   zatwierdzenia,   Inspektor   nadzoru   uprawniony   jest   do doko-

nywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producen-

ta materiałów. Inspektor   nadzoru,   po   uprzedniej   weryfikacji   systemu   kontroli   robót   prowa-

dzonego   przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor   nadzoru   może   pobierać   próbki   materiałów   i   prowadzić   badania   niezależnie   od 

Wykonawcy,   na   swój   koszt.   Jeżeli   wyniki   tych   badań   wykażą,   że   raporty   Wykonawcy   

są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych bada-

niach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypad-

ku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych prze-

pisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia  24 lipca 1998 r.  w  

sprawie   określenia  wykazu   wyrobów   budowlanych   nie   mających  istotnego   wpływu  na speł-

nianie   wymagań   podstawowych   oraz   wyrobów   wytwarzanych   i   stosowanych   według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (). 

•   posiadają   deklarację   zgodności   lub   certyfikat   zgodności   z:   Polską   Normą   lub   aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiAz dnia  24 lipca 

1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie   wymagań   podstawowych   oraz   wyrobów   wytwarzanych   i   stosowanych   według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich   partia   

dostarczona   do   robót   będzie   posiadać   te   dokumenty,   określające   w   sposób jednoznaczny   

jej   cechy.   Jakiekolwiek   materiały,   które   nie   spełniają   tych   wymagań   będą odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy: 

Książka obmiarów: 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego   z   

elementów   robót.   Obmiary   wykonanych   robót   przeprowadza   się   sukcesywnie   w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

Dokumenty laboratoryjne: 

Dzienniki   laboratoryjne,   deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   materiałów, orzecze-

nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy: 

Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wyżej   wymienionych,   następujące 

dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym.   Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje   jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą   zawsze   dostępne   

dla   Inspektora   nadzoru   i   przedstawiane   do   wglądu   na   życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar: 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych   robót,   zgodnie   z dokumen-

tacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisem-

nym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co naj-

mniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia   Wykonawcy   

od   obowiązku   ukończenia   wszystkich   robót.   Błędne   dane   zostaną poprawione   wg   ustaleń   

Inspektora   nadzoru   na   piśmie.   Obmiar   gotowych   robót   będzie przeprowadzony   z   częstością   

wymaganą   do   płatności   na   rzecz   Wykonawcy   określoną   w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w   KNR-ach   

oraz   KNNR-ach.   Jednostki   obmiaru   powinny   zgodnie   zgodne   z   jednostkami określonymi w 

dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie   urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy,   stosowany   w   czasie   obmiaru   robót   będą zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wy-

konawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt   wymagają   badań   atestujących,   to   Wykonawca   będzie   

posiadać   ważne   świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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8. Odbiór robót: 

Sposób   odbioru   robót   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   przez   Zamawiającego   w 

postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy realizacyjnej. 

9. Podstawa płatności: 

9.1. Ustalenia ogólne: 

Sposób   rozliczenia   i   wynagrodzenia   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   przez Zamawiające-

go w postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy realizacyjnej. 

10. Przepisy Związane: 

10.1. Ustawy: 

 

(tekst ujednolicony:  Dz. U. 2017 tj.  poz 1332 z późn.zm.)  

enie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), 

 2003r. w sprawie 

bezpieczesńtwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. 

nr 47 poz. 401), 

 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 1997r. Nr 129, 

poz. 844 z późniejszymi zmianami Dz. U. Z 2003r. Nr 169, poz. 1650 i Dz. U. Z 2007r. 

Nr 49 poz. 330), 

 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Z 2010r. Nr 109, poz. 719), 

 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.2018 tj. poz 508  

 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Z 

1996r. nr 62, poz. 287), 

rowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie Pracy Dz. U.2016 tj. poz 2067  

 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 109, poz. 704), 

 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180, poz. 

1860), 

 

w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 246, poz. 2468), 

inistrów z dnia 29.06.2005r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005r. nr 117, poz. 986 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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ROBOTY  BUDOWLANE  W  ZAKRESIE  WZNO-

SZENIA  KOMPLETNYCH  OBIEKTÓW  BUDOW-

LANYCH  LUB  ICH  CZĘŚCI  ORAZ ROBOTY W 

ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

451- 3 ROBOTY ZIEMNE 

1.0. ROBOTY ZIEMNE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Wykopy. 

- Zasypki. 

- Transport gruntu. 

- wykonanie ścianki szczelnej (na czas ok 60dni) 

- zabezpieczenie wykopu igłofiltrami (na czas ok 60dni) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-

nymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Do wykonania robót  materiały nie występują. 

2.2. Do zasypywania wykopów  może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 

max. średnica ziaren d<120 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

zawartość części organicznych I<2%, 

odporność na rozpad <5%. 

3. Sprzęt 

Roboty ziemne wykonywać za pomocą sprzętu zmechanizowanego na zbliżeniach z infrastrukturą i w 

pkt. szczególnych - ręcznie. 

4. Transport 
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytu-

acyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków grun-

towych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bez-

piecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpie-

czenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

Dodatkowo należy wykonać - jako zabezpieczenie- ściankę szczelną, jak w projekcie oraz igłofiltry na 

czas budowy (czas potrzebny ok w trakcie realizacji ok 60 dni) 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej pozio-

mu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

5.2. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co po-

winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.1. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materia-

łów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 

próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie po-

wodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

-zgodność wykonania robót z dokumentacją 

-prawidłowość wytyczenia robót w terenie 

-przygotowanie terenu 

-rodzaj i stan gruntu w podłożu 

-wymiary wykopów 

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  

Sprawdzeniu podlega: 

-przygotowanie podłoża 

-materiał użyty na podkład 

-grubość i równomierność warstw podkładu 

-sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 

-stan wykopu przed zasypaniem 

-materiały do zasypki 

-grubość i równomierność warstw zasypki 

-sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 – wykopy – [m
3
] 

 – podkłady i nasypy – [m
3
] 

 – zasypki – [m
3
] 

 – transport gruntu – [m
3
] z uwzględnieniem odległości transportu. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Wykopy – płaci się za m
3
 gruntu w stanie rodzimym. 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m
3
 podkładu po zagęszczeniu. 

Zasypki – płaci się za m
3
 zasypki po zagęszczeniu. 

Transport gruntu – płaci się za m
3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odle-

głości transportu. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i  

    jednostki miary. 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02   Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

    Techniczne warunki dostawy. 
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PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje   

  kształtów i wymiarów. 

452     ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

452-1 ZBROJENIE BETONU 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia be-

tonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. 

(3)  Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 

zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopa-

trzony każdy krąg lub wiązka stali.  

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
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na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych za-

nieczyszczeń, 

odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 

mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 (5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zba-

dać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wy-

twórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego 

w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 

8. Odbiór robót 
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Wszystkie roboty o podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbio-

ru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy  

8.3. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 

wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w po-

szczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 

oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

451-2  WYKONANIE NADPROŻY W ŚCIANACH NOŚNYCH   

1.1 Przedmiot  SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z wykonaniem 

nadproży w istniejących ścianach nośnych budynku. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1  

2. Materiały 

Nadproża prefabrykowane jak w PB. wg normy  

3. Sprzęt 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego Wykonawcę, włącz-

nie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem .  

4. Transport  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien 

być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone 

zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświe-

tlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

5. Wykonanie prac  

Przed przystąpieniem do montażu miejsce montażu nadproży podstemplować po obu stronach ściany 

stalowymi rozporo-ściągami , w której ma nastąpić montaż nadproża w rozstawie max. co 1 m.  Pod-

stemplować należy również strop na kondygnacji poniżej w miejscu prowadzenia robót. Po wykonaniu 

prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropów można zdemontować. 

Wykuć gniazda na projektowanej długości dla jednej z belek( nadproża), po zamontowaniu jednej pra-

ce powtórzyć analogicznie dla drugiej belki. 

Przed przystąpieniem do montażu dolne stopki belek owija się siatką dla zapewnienia odpowiedniej 

przyczepności tynku. Pod belkami stalowymi występują dość duże naprężenia, dlatego trzeba je opie-

rać na ścianie za pośrednictwem warstwy betonu lub dwóch, trzech warstw cegieł pełnych. Głębokość 

oparcia profili przyjmuje się jako połowę wysokości belki powiększoną o 15 cm.  
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Ma to szczególne znaczenie w ścianach wznoszonych z materiałów o stosunkowo niedużej wytrzyma-

łości, takich jak beton komórkowy czy pustaki ceramiczne. Później wypełnia się cegłami lub bloczka-

mi przestrzeń między belkami, a dwuteowniki dodatkowo okłada się nimi z boku. 

Nadproże tego typu nie wymaga zwykle deskowania, ponieważ profile stalowe układa się w takich 

odstępach, żeby cegły można było oprzeć wprost na stopkach belek. Tak ułożone nadproże od razu 

osiąga pełną nośność i może być natychmiast obciążone 

6. Kontrola jakości robót  

prace wykonać zgodnie z PB. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5 . 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Dla  nadproży – [m] metr  

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inży-

niera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

452-2 BETON 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

 (2) Kruszywo. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy  

jak w projekcie - dla wykonania konstrukcji 

B-15 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

2.4 System mocowań kotwiących zgodny z przyjętym rozwiązaniem systemowym 

      Każdy element systemu winien  spełniać wszystkie wymagania powyższej ST oraz norm pań-

stwowych   

      Mocowanie, instalowanie systemowego rozwiązania winno odbywać się przez odpowiednio prze-

szkolonych ludzi , zgodnie z wszelkimi  wymogami producenta . Zaleca się by system zamontowany 

został przez pracowników poleconych przez dostawcę rozwiązania.     

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spa-

dowych). 

4. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samocho-

du. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dzien-

nika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

zmawiać mieszankę betonową z kruszywem max 20mm 

(2) Mieszanie składników 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
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pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 

z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsy-

powej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średni-

cy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

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

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 

aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 

w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do po-

łączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli-

żonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cemento-

wego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniej-

sze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i do-

stateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli ja-

kości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne koniecz-

ne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 

Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej 

badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując wa-

runki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym za-

marznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystą-

pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich sa-

mych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłona-

mi wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed desz-

czem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie be-

tonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 

dla prefabrykatów. 

5.5. Wykonanie podbetonu 
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Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności zało-

żonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 

oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 1 m
3
 wykonanej konstrukcji. 

 1 m
3
 wykonanego podbetonu. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
3
 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

452-3 KONSTRUKCJE STALOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-

nymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



Str. 

28 
 

BBiiuu rr oo   PPrroo jj eekk tt oo wwee    
ii   NN aa dd zz óó rr   BB uu dd oo ww ll aa nn yy   

mgr inż.  Marc in  Bar t oś  
77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

 

 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 

10025:2002 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane  jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrą-

głe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fa-

brykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002. 

Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i nade-

rwań. 

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęk-

nięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 

większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

znak wytwórcy 

profil 

gatunek stali 

numer wyrobu lub partii 

znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego od-

bioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów między-

operacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulo-

nych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych na-

rażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

zaświadczenie jakości 

spełniać wymagania norm przedmiotowych 

opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 
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dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 

dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg  niniejszych SST. 

2.2.4 Balustrada schodów  

Balustrady wykonać zgodnie z PB, wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Mini-

stra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usy-

tuowanie z dnia 12. 04. 2002 r (, z późn. zmianami).. 

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Do wyładunku mniej-

szych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 

przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać 

w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możli-

wości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wy-

równanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgo-

ceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

zgodności z projektem, 

zgodności z atestem wytwórni 

jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dzwigów, wciągarek, dźwigników, podnośników i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozo-
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rze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 

eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawa-

nia i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycz-

nych 

sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabez-

pieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych tempera-

tur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miej-

scach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 

dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

 

 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  

części ram 

0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  

lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 

ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  

odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  

lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 



 

BBiiuu rr oo   PPrroo jj eekk tt oo wwee    
ii   NN aa dd zz óó rr   BB uu dd oo ww ll aa nn yy   

mgr inż.  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl 

 
Str. 

31 
 

 

 

 

 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

 

5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym 

okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje 

się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% – dla spoin czołowych 

o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 

grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

obróbka spoin 

przetopienie grani 

wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 

spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 

ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykona-

nie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 

długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 

przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 

powierzchni. 

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć war-

stwą smaru. 

śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które za-

pewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 

elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Montaż 
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Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transpor-

tu i składowania. 

 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 

 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 

 słupa  niż 15 mm 

 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 

 wiązara  niż 15 mm 

 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

5.4.3. Montaż balustrad 

Elementy balustrad należy montować zaczynając od wyznaczenia poziomu osadzenia wsporników 

stalowych. Poziom ten ustalić w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach 

sąsiadujących. Wysokość projektowanych balustrad powinna wynosić zgodnie z normą 110 cm. 

Sposób montaż należy wybrać po konsultacji z Inżynierem oraz dostawcą balustrady. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Metr gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  

   Warunki techniczne  dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i  

   wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

452-4 ROBOTY MUROWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

- Murowanie nowych ścian 

-  Uzupełnienia (zamurowanie) ścian wewnętrznych i zewnetrznych 

-  Ścianki działowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 3,3-4,0 kg 

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przecho-

dzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% ce-

gieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm
3 

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po 

badaniu. 

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie 

rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Wymiary jak poz. 2.2.1. 

Masa 4,0-4,5 kg. 

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 

spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 

3 na 25 sprawdzanych cegieł 

5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3 Cegła dziurawka klasy 50 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 2,15-2,8 kg 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
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Gęstość pozorna 1,3 kg/dm
3 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po 

badaniu. 

2.2.4. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,4 kg/dm
3
, 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po 

badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popio-

łów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cia-

sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki za-

prawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4 Belki prefabrykowane nadproży 

Charakterystyka belek: 

wysokość 19 cm 

szerokość 9 cm 

grubość  6 cm 

Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 

Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości 

do 4 mm; w grubości do 3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 

skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 

szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 

długość: do 30 mm 

ilość: 3 szt/mb. 

Klasa odporności ogniowej „B”. 

Składowanie 
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Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych 

poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach 

umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

Transport 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do 

kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z prze-

pisami BHP i ruchu drogowego. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wy-

konanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze po-

lewać lub moczyć w wodzie. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan tech-

niczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie po-

winna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł. 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu cegły, 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsy-

stencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 

                                  wysokość 

ponad 100 cm 

                                  szerokość 

                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m
2
 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżynie-

ra i sprawdzonych w naturze. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-

finanowym. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
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dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy, 

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  

   powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

   powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod2 Projektowanie konstrukcji z betonu Cz.1-1 Reguły ogólne i receptu-

ry dla budynków. 

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie -  Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność które należy stosować łącznie. 

452-5  OKŁADZINY OGNIOCHRONNE I OKŁADZINY NA ŚCIANACH NOŚNYCH  OD 

STRONY WEWNWNĘTRZNEJ BUDYNKU. 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem ścianek gipsowo-kartonowych. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-

niem: 

ścianek działowych gipsowo-kartonowych. 

okładziny z płyt G-K na ruszcie  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Płyty kartonowo-gipsowe, 

Płyty kartonowo-gipsowe stosować wodo- i ognioodporne gr. 12,5 mm   

 Gwoździe stalowe, ocynkowane do mocowania płyt    l= 47 mm. 

 Taśma spoinowa ze sprasowanego włókna szklanego do wzmacniania połączeń. 

 Gips szpachlowy 

 Taśma narożnikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi. 

       Profile stalowe zimnogiete 

       Wełna mineralna wg PN-B-23116  - niepalna o współczynniku przenikania ciepła 0,034 o grubo-

ści zgodnie z PB. 
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Sufit kasetonowy. 

Sufit kasetonowy należy wykonać z płyt z włókien mineralnych, z rastrami o wymiarach w 

600x600mm. Konstrukcję nośną podwiesić za pomocą metalowych wieszaków do stropu. System sufi-

towy połączyć –zintegrować z systemem oświetleniowym i wentylacyjnym zgodnie z projektami 

branżowymi. W przestrzeni konstrukcyjnej sufitu ukryć instalacje techniczne. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. Transport 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. 

5. Wykonanie robót 

Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykonać ruszt z profili stalowych 

mocowanych do stropu i ścian. Następnie przystępujemy do montowania płyt na odcinku umożliwia-

jącym ułożenia izolacji. Zakleić należy połączenia między płytami i połączenia płyt ze ścianami taśmą 

spoinową. Narożniki wypukłe wzmocnić taśmą narożnikową. Następnie szpachlujemy wszystkie nie-

równości płyt i połączeń. Roboty wykonać z rusztowań . 

.Roboty oraz wykonane elementy wymagają spełnienia następujących warunków w pomieszczeniach:   

temperatura otoczenia ponad + 15 C
o
, wilgotność powietrza do 70 %. 

6. Kontrola jakości robót 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większej niż 2 mm  

i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i nie więk-

sze niż 3 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości (4 mm dla pomieszczeń pow. 3,5 m 

wysokości). 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więk-

sze niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2 

 wykonanej ściany. 

8. Odbiór robót 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne oraz spełnione 

zostały  wymagania PB. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. 

10. Przepisy związane 

Instrukcja montażu wybranego producenta płyt gipsowo-kartonowych. 

452-6.2  IZOLACJE TERMICZNE  

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem izolacji termicznych 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-

niem: 

            -  izolacji z wełny mineralnej  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty tech-

niczne lub odpowiadać Polskim Normom (). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu ak-

ceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automa-

tycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 

są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania 

w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

2.2 Styropian  

Styropian jak w projekcie budowlanym.  

Wymagania ogólne 

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm
2
, a powierzchnia największej dopuszczalnej 

wady 10 cm
2
. 

wymiary: 

długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
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szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

2.3 Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania ogólne: 

wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

3. Sprzęt   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami 

dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5. Wykonanie robót 

Izolacje termiczne 

- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na 

styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków win-

no wynosić minimum 3 cm. 

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 

folią lub papą). 

6.Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-

rzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projek-

tową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwór-

cy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżynie-

ra i sprawdzonych w naturze. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 izolacji wg ceny jednostkowej. 

10.  Przepisy związane 

      PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

                Płyty styropianowe. 

452-6  IZOLACJE 

1.0. - 452- 6.1 Izolacje przeciwilgociowe 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-

niem: 

-  izolacji z roztworów ścian fundamentowych, 

-  izolacji podposadzkowej 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty tech-

niczne lub odpowiadać Polskim Normom (). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu ak-

ceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automa-

tycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 

są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania 

w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

2.2 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm 

2.3 Izolacja wodochrona 2-komponentowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)  

3. Sprzęt   

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami 

dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 
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4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

- Przygotowanie podkładu 

- Gruntowanie podkładu 

5.2 Izolacje z folii 

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub 

kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%. 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i 

ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  

5.3 Wykonanie wodochronnej izolacji  

Podłoże  

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów 

oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowied-

nio zaokrąglić.  

W przypadku wody pod ciśnieniem żel-bet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie 

powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. Można 

stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas 

twardnienia. Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kry-

jące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą 

wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, grubowarstwowe powłoki np. z 

kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się 

na podłoże. 

Przygotowanie podłoża  

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie 

odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy po-

traktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 

przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej 

szlifierki diamentowej. Głębokie rysy i spoiny należy przed uszczelnieniem wypełnić odpowiednią 

zaprawą. 

Mieszanie  

Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożo-

nym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są 

dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na pojem-

niku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin.  

Gruntowanie podłoża  

Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w stosunku 

1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy 

zagruntować. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej 

kielni. 

Szpachlowanie drapane  

Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na 

bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie 

drapane) . Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy. 

W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach należy zamknąć spoiny pionowe o 
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rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniające . Przy rozwartości powyżej 5 mm na-

leży je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. naszą modyfikowaną tworzywem sztucz-

nym, hydraulicznie wiążącą zaprawą naprawczą. Stosowanie naszej masy uszczelniającej na tego ro-

dzaju podłożach, na murze z bloków betonowych i bloków z lekkiego betonu jamistego oraz porowa-

tych blokach betonowych polecamy przy oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody niebędącej pod 

ciśnieniem. Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego należy 

najpierw stworzyć zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z III grupy zapraw.  

Uszczelnienie ścian  

Nakładanie uszczelnienia następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogólnymi 

wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi 

proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić 

warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) 

wodą przesączającą się i wodą gruntową w drugim procesie roboczym należy zatopić wkładkę 

wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i 

wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz 

do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod 

warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez 

warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gru-

boziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi 

zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować za-

cienienia  

Kontrola:  Grubości nakładanej warstwy  

Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego 

materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału  nie można 

wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze 

warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 

punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m 2 przekątnie podzielonej uszczelnianej powierzch-

ni.  

Kontrola wyschnięcia  

Kontrolę stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce referencyj-

nej poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym podłożem np. murem 

ceglanym i składowana jest w wykopie  

Dokumentacja  

Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN 18195-5 i 6, wydanie 2000-08 w rozumie-

niu normy DIN 18195-3, wydanie 2000-08 kontrola nakładanej warstwy izolacyjnej oraz jej wy-

schnięcia powinna być dokumentowane.  

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych  

Szczeliny dylatacyjne można trwale i niezawodnie uszczelnić taśmą izolacyjną lub. Jest ona naklejona 

na krawędziach szczeliny masą i później łączona z izolacją powierzchniową  

6.Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-

rzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projek-

tową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwór-

cy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżynie-

ra i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 izolacji wg ceny jednostkowej. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 

1.0. - 452-6.2  Izolacje termiczne  

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem izolacji termicznych 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-

niem: 

            -  izolacji ścian fundamentowych  

            -  izolacji podposadzkowych  

            -  izolacji pionowych  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty tech-

niczne lub odpowiadać Polskim Normom ( ). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu ak-

ceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automa-

tycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 
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są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania 

w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

2.2 Styropian  

Styropian jak w projekcie budowlanym.  

Wymagania ogólne 

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm
2
, a powierzchnia największej dopuszczalnej 

wady 10 cm
2
. 

wymiary: 

długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

3. Sprzęt   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami 

dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5. Wykonanie robót 

Izolacje termiczne 

- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na 

styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków win-

no wynosić minimum 3 cm. 

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 

folią lub papą). 

6.Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-

rzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projek-

tową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwór-

cy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 
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Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżynie-

ra i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 izolacji wg ceny jednostkowej. 

10.  Przepisy związane 

      PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

                Płyty styropianowe. 
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLA-

NYCH 
Zgodnie ze specyfikcją techniczną branży sanitarnej i elektrycznej w dalszej części opracowania - za-

kładka branża sanitarna, branża elektryczna 

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
454. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

454-1  STOLARKA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki okiennej i drzwiowej  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

prawidłowy montaż  : 

ścianek aluminiowych , 

stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. Stolarka – przewidzieć rolety na oknach oraz samozamykacze w drzwiach wskazanych w dokumentacji 

2.2. Szklenie - jak w projekcie budowlanym 

1. Grubość szyb min. 4 mm 

2. Konstrukcja: jednoramowa 

3.Materiał ościeżnic i skrzydeł: 

Kształtowniki PCV wzmocnione i niektóre alumiowe wielokomorowe /min. 3 komory/, przegrody 

wewnętrzne z PCV (aluminium) zimnego, przegrody zewnętrzne (wiatrołap) z PCV (aluminium) cie-

płego,  

- izolacyjność termiczna szklenia jak w projekcie budowlanym 

- uszczelnienie odporne na działanie warunków atmosferycznych – wciskane, 

 montowane w ościeżnicy i skrzydle, 

- okucia – systemowe lub związane z systemem rozwieralno-uchylne, z możliwością rozszczelnienia 

okna przy zamkniętym skrzydle min 3szt na jedno skrzydło. 
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Stolarka wewnętrzna do poszczególnych pomieszczeń drewniana pełna. Drzwi do toalet wyposażone 

w otwory wentylacyjne wykonane zgodnie z wymaganiami normowymi, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( z poźn. Zmian.). 

Drzwi o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż określone poniżej: 

-drzwi w pełni drewniane, 

-mocowanie – trzy zawiasy, 

-okleina syntetyczna lub równoważne, 

-wykończenie skrzydła – frezowane, 

-wysokość – 215cm, 

-ościeżnica – regulowana na pełną szerokość muru, 

-zamek z wkładką patentową kl. „C”, 

-okucia w kolorze „srebrnym” (szyldy, klamki, numery pomieszczeń, obramowania otworów wentyla-

cyjnych, zawiasy), 

-klasa akustyczna drzwi z ościeżnicą – Rw=32 dB. 

2.3. Okucia budowlane 

2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną. 

2.3.4. Zawiasy  

Przewiduje się zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasów czopowych o kształcie cylindrycznym z 

płaskimi kantami, z pierścieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 sztuk na skrzydło. 

2.4. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.5 uszczelki 

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Kształtowanie wapnem i sieciowanie 

podłużne przed nałożeniem na szpule. Twardość 60 shore lub wyższa, w zależności od celu użytkowa-

nia 

Wulkanizacja bez dodatku surowca dla płaszczyzn ciętych pod katem. 

2.6 Drzwi  p-poż  

Stolarka aluminiowa wraz z okuciami i samozamykaczem. Atest pożarowy na 60 min powstrzymania 

ognia.  

Kolor zgodny z z PB 

2.7. Okna o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż : 

Profil – PCV wzmocniony min. 5 – komorowy w kolorze jak w PB; Okucia – czterofunkcyjne, Klasy-

fikacja akustyczna – Rw min. 35 dB, Wentylacja – współczynnik infiltracji 0,5, Stopniowanie uchyłu 

skrzydła. 

Okna wyposażone w komplet uszczelek oraz pełen zakres akcesoriów takich jak klamki, zamki, samo-

zamykacze i in. w kolorze ram. 

Szyby o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż określone PB i niżej: 

-grubość szkła jak w PB 

-szerokość ramki dystansowej w mm/ wypełnienie gazem12/12Ar 

-grubość szyby zespolonej min 30mm 
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-transmisja światła w % 71 

-solar factor wg PN EN 41049 

-współczynnik U wg PN EN 673  

-współczynnik zaciemnienia 0,61 

2.8.Ościeżnice wewnętrzne. 

Ościeżnice regulowane wykonane są jako drewnopodobne, współpracujące z drzwiami. 

Ościeżnice należy wyposażyć w uszczelkę. Rozwartość szczeliny progowej max 7mm. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż suge-

rowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniają warunki 

zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. ()   

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transpor-

tować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, za-

bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Atesty dostarczone przez wykonawcę. 

Wykonawca winien, przed złożeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie  Inżynierowi, nie 

czekając na jego prośbę, wszystkie opisy techniczne i atesty producentów świadczące  o tym, że wy-

konane elementy odpowiadają specyfikacjom i wymaganiom sformułowanym w niniejszym dokumen-

cie.  

Opisy te  sporządzają uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.  

W przypadku niespełnienia tego wymagania, wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za 

wszystkie konsekwencje bezpośrednie i pośrednie, wynikające z nie respektowania tej klauzuli. 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy zdemontować istniejącą stolarkę. 

W pierwszej kolejności wyjąć skrzydło z ościeżnicy . 

Następnie zdemontować parapety. Na końcu wykuć ręcznie ościeże.  

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia po-

wierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamoco-

wań wysokość szerokość 
w nadprożu i pro-

gu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
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 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3. Ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wy-

rwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elemen-

ty kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką uszczelniającą poliuretanową . 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 

niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadec-

twem ITB. 

Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdro-

wia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej  

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpie-

czyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 

Luzy między skrzy-

dłami 
+2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 –1 

 

5.3 Zamocowanie okuć budowlanych 

Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. 

Części ruchome okuć budowlanych należy nasmarować przed zamocowaniem. 

Elementy mocujące ościeżnic (futryn): zamocowanie ich należy wykonać w sposób niewidoczny  w 

stanie wykończonym. 

5.4 Montaż parapetów  
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Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzić poziomicą, czy podłoże pozostało równe. Ewentualne 

wybrzuszenia wygładzamy szpachlówką do tynków.  

6. Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwio-

wej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

sprawdzenie zgodności wymiarów, 

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji  – szt. lub m
2
 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 

5. 

9. Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180                Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny. 

454 – 2  POSADZKI I PODŁOGI 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym :    

Posadzki właściwe. 

Wykładzina dywanowa. 

Posadzki gresowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

barwa: wg wzorca producenta 

nasiąkliwość po wypaleniu ≤ 0.05% 

wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2 

ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

kwasoodporność nie mniej niż 98% 

ługoodporność nie mniej niż 90% 

płytki barwione w masie, 

antypoślizgowość min. R10 

powierzchnie naturalne impregnowane fabrycznie 

grubość 9-10 mm 

odporność na ścieranie wgłębne max. 130 mm3 

odporność na plamienie odporne, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość:  ±1,5 mm 

grubość:  ± 0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

Gresy – wymagania dodatkowe: 

twardość wg skali Mahsa 8 

ścieralność V klasa ścieralności 

wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

stopnice schodów, 

listwy przypodłogowe, 

kątowniki, 

narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 

grubość: ±0,5 mm 

krzywizna:  1,0 mm 

2.3. Wykładzina dywanowa na posadzki: 

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

- klasa użytkowa wg PN EN 1307:2001 4 do intensywnego użytkowania, 

- klasa ogniotrwałości wg PN-B-02854 trudno zapalna, 

- właściwości antyelektrostatyczne, 

- duża odporność na ścieranie i nacisk punktowy, 

 Kompozycje klejące i zaprawy 

Kompozycje klejące do mocowania wykładziny muszą spełniać wymagania norm lub odpowiednich 

aprobat technicznych i powinny być zalecane przez producenta wykładzin 

Materiały pomocnicze 
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Do mocowania płytek stosować zaprawy klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

2.4. Samopoziomująca masa szpachlowa 

Samopoziomująca masa szpachlowa – gotowa sucha mieszanka specjalnych cementów, wypełniaczy i 

modyfikatorów. 

a) Właściwości: 

wytrzymałość na ściskanie C16 (16 N/mm
2
) 

wytrzymałość na zginanie F6 (6 N/mm
2
) 

odporność na ścieranie AR 0,5 

b) Przechowywanie i transport: 

 zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 

(najlepiej na plandekach), chronić przed wilgocią, okres przechowywania zaprawy w warunkach 

zgodnie z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 

Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodą alkalicznie dlatego należy chronić oczy i skórę, przy 

bezpośrednim kontakcie z oczami należy zgłosić się do lekarza. 

2.5. Środek gruntujący 

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoża cementowego, zapobiegający tworze-

niu się pęcherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegając zbyt szybkiemu odciąganiu z niej wody przez 

nadmiernie chłonne podłoże np. emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 

oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze powyżej 5
0
C, chronić przed prze-

grzaniem, okres przydatności emulsji do użytku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przy bezpo-

średnim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.   

2.6. Wykładzina PCV 

 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż suge-

rowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniają warunki 

zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. ()  
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zagruntowanie podłoża emulsją 

    - Przygotowanie podłoża -podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłusz-

czów i wosku  

     wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji 

usunąć, 

   - Przygotowanie emulsji - emulsji gruntującej nie należy łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać 

ani zagęszczać, 

   - Sposób użycia - emulsję nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem 

lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i zmurszałych emul-

sję nanieść jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie powierzchni należy rozpo-

cząć po wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 6 godzinach od nałożenia emulsji.  

         - Narzędzia - wałek lub pędzel malarski, narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po 

użyciu.  

5.2. Montaż wykładzin dywanowych  

Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki z wykładziny dywanowej powinny być zakończo-

ne: 

a) wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg, 

b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

2) Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +10şC i temperatura ta powinna 

utrzymać się w ciągu całej doby. 

3) materiał przed montażem powinien aklimatyzować się przynajmniej jedną noc w tym pomieszcze-

niu w temperaturze nie niższej niż 10 °C, 

Podłoże 

Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. 

Montaż wykładziny dywanowej 

Emulsję klejową należy rozprowadzić równomiernie po podkładzie ze sklejki gąbczastym wałkiem 

malarskim. Nie jest konieczne rozprowadzanie masy na całej powierzchni podłogi (za wyjątkiem pod-

łóg podnoszonych). Po rozprowadzeniu masy należy odczekać do momentu nabrania przez masę wła-

ściwości lepiących. 

Po uzyskaniu odpowiedniej lepkości kleju przyklejamy wykładzinę starannie wygładzając ich po-

wierzchnię. 

Posadzkę przy styku ze ścianą wykańczamy listwami przyściennymi. 

5.3. Posadzki z płytek terakotowych 

Sprawdzić jakość podłoża, wykonać ewentualne naprawy i oczyścić podłoże. Sprawdzić wypoziomo-

wanie podłoża oraz sposób połączenia z posadzkami w pomieszczeniach sąsiednich. Układanie zaczy-

namy od narożnika najbardziej eksponowanego. Montażu listew wykończeniowych wykonujemy we 

wszystkich narożnikach,  w miejscu połączenia glazury z terakotą i innymi materiałami podłogowymi 

oraz na zakończeniach płaszczyzn okładanych. Osadzamy drobne elementy ślusarskie (odbojnice 
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drzwiowe, kotwy montażowe odbojnic, rozety maskujące, maskownice). Uprzątnąć stanowisko robo-

cze, oczyścić zamontowane elementy z resztek kleju i wywieźć gruz. 

5.4.Wykonanie samopoziomującej masy szpachlowej 

 Przygotowanie podłoża - podłoże powinno być suche, nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 

warstw mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłusz-

czów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności 

podłoża należy stosować emulsję gruntującą, przed przystąpieniem do wylewania masy należy dodat-

kowo zaznaczyć na ścianach miejsca przebiegu istniejących w podkładzie dylatacji, aby przenieść je 

później na warstwę wygładzającą, z uwagi na możliwość wypłynięcia masy, podłoże powinno mieć 

charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podłodze należy zabezpieczyć zastawkami, 

np. odpowiednio profilując taśmę przylepną lub stosując jako uszczelnienie drewniane listwy z pod-

sypką suchego materiału.  

Przygotowanie masy - masę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z od-

mierzoną ilością wody (w proporcji 4,25÷4,5 l wody na opakowanie 25 kg) i wymieszanie, aż do uzy-

skania jednolitej konsystencji, czynność tę należy wykonać mechanicznie, najlepiej za pomocą wier-

tarki z mieszadłem, masa nadaje się do użycia po upływie około 5 minut i po ponownym wymieszaniu, 

przygotowaną masę należy wykorzystać w ciągu 20 minut, zastosowanie niewłaściwej ilości wody do 

przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu. 

Sposób użycia -  prace rozpoczynamy od określenia poziomu powierzchni przyszłego podkładu i za-

znaczenia go na ścianach oraz w całym polu wylewania, możemy to zrobić za pomocą długiej pozio-

micy i przenośnych reperów wysokościowych, przygotowaną masę wylewamy ręcznie, rozpoczynając 

od powierzchni przy ścianie najbardziej oddalonej od wyjścia, równoległymi do niej pasami o szero-

kości ok. 50 cm, uważając by nie wchodzić na wylaną już powierzchnię, połączenie kolejnych partii 

wylewki należy wykonywać w czasie nie dłuższym niż 10 minut, jeżeli szerokość pomieszczenia 

przekracza 6 m, to powinno się je podzielić zastawką technologiczną, wylaną masę należy wstępnie 

rozprowadzić, np. za pomocą gładkiej metalowej pacy, nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do sie-

bie", kontrolując w ten sposób grubość warstwy, masę zaleca się odpowietrzać walcem siatkowym lub 

wałkiem "kolczakiem" operacja ta dodatkowo poprawia rozpływalność i ujednolica powierzchnię wy-

lewki, wiążącego już materiału nie wolno rozcieńczać, wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt 

szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciąga-

mi, nie wolno dopuszczać do gwałtownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczyć jego 

ogrzewanie, tak pielęgnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mało chłonna, istniejące dylatacje na 

podłożach należy przenieść na warstwę wylewki poprzez nacięcie, czas wysychania wylewki zależy 

od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu, użyt-

kowanie wylewki (wchodzenie) można rozpocząć po około 10 godzinach, wykładziny PCV można 

przyklejać po około 7 dniach (w zależności od wilgotności powietrza i podłoża).  

Temperatura: przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac – od +5
0
C do +25

0
C  

Narzędzia- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, walec siatkowy, repery wysokościowe, narzędzia 

należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, trudne do usunięcia resztki związanej już zapra-

wy zmywa się specjalnym środkiem.  

5.5. Montaż wykładzin PCW  

Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.  

Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów 

itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny.  

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 

przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne.  

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może 

być narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu 

lub innym nieodwracalnym zmianom. 
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Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że 

wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mo-

gą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do przygotowania podłoża używaj 

tylko mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% 

dla anhydrytu (gipsu).  

Przygotowanie materiału  

Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachowaj ety-

kiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji.  

Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę 

pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiedni-

mi numerami rolek.  

W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w pozycji 

pionowej lub poziomo w jednej warstwie.  

             Instalacja wykładzin elastycznych  

Jeżeli lokalne normy i standardy budowlane precyzują zakres stosowania i sposób układania tego ro-

dzaju wykładzin, który różni się od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to należy stosować się do 

tych zaleceń, a niniejszą broszurę traktować jako dodatkowe uzupełnienie wiadomości.  

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C). Dopie-

ro wtedy przytnij arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłóż je na płaskim podłożu, by materiał 

pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuż-

szych arkuszy.  

Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych 

zmian.  

Używaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do wskazań producenta 

klejów.  

Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.  

Dopasowanie. Cokoliki i narożniki  

Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz Linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości 

ok. 10 cm. Przy pomocy drobnoząbkowanej pacy nałóż warstwę kleju na ściany do poziomu linii. 

Rozprowadź część kleju na podłoże. 

Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przytnij wykładzinę według projektu. Długość arku-

szy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznacz środek arkusza oraz środek podłoża prosto-

padłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzi-

nie i na podłożu powinny zachodzić na siebie. 

Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeśli dla przykrycia podłoża po-

trzeba więcej niż jednego arkusza), zaznacz na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odle-

głości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznacz środek pomieszczenia. Na 

odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi 

na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie.  

Zwiń arkusze z potowy długości pomieszczenia. Rozprowadź klej na podłożu pacą zębatą. Wokół 

otworów ściekowych i w miejscach trudno dostępnych użyj pędzla z miękkiego włosia. Wokół i we-

wnątrz otworów ściekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj się do zaleceń producenta kleju, który 

wybrałeś. 

Dociśnij starannie wykładzinę rolką narożnikową. 

Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie 

trójkąta, wykonaj żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka 

nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. 

Przy pomocy rolki narożnikowej dociśnij wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii zetknięcia 

ściany z podłogą. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla zakrycia całego podło-

ża, klej można rozprowadzić na całej powierzchni przed położeniem arkusza. Metoda ta wymaga do-

świadczenia, lecz jest najszybsza.  



 

BBiiuu rr oo   PPrroo jj eekk tt oo wwee    
ii   NN aa dd zz óó rr   BB uu dd oo ww ll aa nn yy   

mgr inż.  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl 

 
Str. 

59 
 

 

 

 

Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod kątem ok. 45°. 

Wybierz najmniej widoczną (słabo oświetloną) ścianę.  

Teraz możesz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścien-

ną wykładziny, przytnij nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały. Przetnij 

zachodzący materiał, aby ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po do-

kładnym wyschnięciu kleju  

W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm 

nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycz-

nienia), podgrzej także przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie le-

piej przylegała do pokrytej klejem ściany. W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i 

naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. (Linie na rysunku pokazują zarys naroż-

nika na arkuszu i pozycję przecięcia pod kątem 45"). Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. 

W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyj do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do 

zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych.  

Dopasowanie wykładziny wokół rur i podłogowych otworów ściekowych  

W przypadku rur usytuowanych w pobliżu ścian wykonaj nacięcie w arkuszu i dociśnij wokół rury tak, 

by powstał kołnierz. Jeśli rura znajduje się blisko ściany, cięcie należy wykonać tak, jak pokazano na 

rysunku (linia przerywana). Jeśli osłona rury wykonywana jest:  

A) z wykładziny podłogowej: 

przygotowaną osłonę należy dopasować do rury, następnie używając kleju kontaktowego przykleić i 

ostatecznie zespawać brzegi wykładziny, używając w tym celu końcówki typu "swan neck" (szyja ła-

będzia).  

B) Osłony prefabrykowane - zamontuj wg wskazań producenta. 

Dla dodatkowego uszczelnienia wokół rur można użyć odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewów, 

bądź masy uszczelniającej (np. silikon lub podobne). 

Uszczelniacz należy stosować pomiędzy podłożem, a arkuszem winylowym. 

W przypadku rur ściekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadający środko-

wi rury. Wytnij w wykładzinie otwór o średnicy ok. 25 mm mniejszej niż średnica rury. Otwór wyci-

naj zaczynając od zgięcia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i wciśnij go w rurę. 

Odetnij nadmiar materiału nożem hakowym. 

Otwory ściekowe, leżące w tej samej płaszczyźnie co podłoga. Ogrzej arkusz i zaznacz usytuowanie 

otworu przy pomocy pierścienia zaciskowego. Następnie wytnij niewielki otwór pośrodku oznaczone-

go otworu ściekowego. Ogrzej wykładzinę i wciśnij pierścień w otwór. Jeśli posłużyłeś się pierście-

niem nastawnym, upewnij się, czy przylega on ściśle do krawędzi otworu. W celu dodatkowego 

uszczelnienia rozprowadza się warstwę silikonu pomiędzy arkuszem, a krawędzią pierścienia. 

Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną ostrzem ze stopu twardego. Duże po-

wierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy 

pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do zgrzewania sznurowego (speed welding 

nozzle). 

Zgrzewaj gorącym powietrzem przy użyciu końcówki do zgrzewania sznurowego.  

Uwaga: wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 

Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpocząłeś zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę 

zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu eta-

pów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wy-

gładzania. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotno-

ściowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być 

on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez oce-

nę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyni-

ków pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szeroko-

ści spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia pod-

łogowe z poli (chlorku winylu). 

PN-63/B-10145                 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastry-

kowych 

454- 3  TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
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Tynki cementowo-wapienne 

Tynki gipsowe  

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-

ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-

świcie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popio-

łów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci cia-

sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4  Gips szpachlowy  zgodny z normą   

2.5  Gładź gipsowa  

Temperatura podłoża i otoczenia  + 5 do + 30 st.C 

Opakowania i przechowywanie, Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.  

Warunki transportu i przechowywania. Produkt przechowywać w zamkniętych workach, na paletach, 

w suchych pomieszczeniach. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na worku.  

2.6  Płytki ceramiczne 

Płytki ceramiczne o wymiarach min. 30/60 cm i parametrach porównywalnych, nie gorszych niż okre-

ślone poniżej: 
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- Nasiąkliwość średnio 17%, 

-wytrzymałość na zginanie średnio 19-24 N/mm2 

-siła łamiąca średnio 400 N (gr. > 7,5mm) 

-odporność termiczna odporne 

-odporność na pęknięcia włoskowate odporne 

-odporność na działanie środków chemicznych  

-odporność na płomienie klasa 5 

-odchylenia długości średnio 0,25% 

-odchylenia grubości średnio +/- 3% 

-płaskość powierzchni średnio +0,35/-0,1% 

-odchylenie od kąta prostego średnio +/-0,15% 

-krzywizna boków średnio +/- 0,25% 

-jakość powierzchni – średnio 98% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogor-

szenia wyglądu powierzchni ułożonych z płytek. 

2.7 Zaprawa klejowa. 

Zaleca się stosować klej na bazie cementu dowolnego producenta spełniający wymagania świadectwa 

dopuszczenia go przez ITB do klejenia płytek ceramicznych ściennych i podłogowych oraz wymaga-

nia normy PN-EN 12 004. Zaprawa klejowa stosowana na zewnątrz musi spełniać warunki mrozood-

porności. 

2.8 Zaprawa do spoinowania. 

Zaprawy do spoinowania płytek (fug) musi spełniać określone wymogi techniczne. Są one zdefinio-

wane i opisane w normie PN -EN 13888:2004 („Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymaga-

nia techniczne”). Zaprawa do spoinowania stosowana na zewnątrz musi spełniać warunki mrozood-

porności. Można stosować fugi wyłącznie epoksydowe. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środ-

ków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 

okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasło-

necznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
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W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków we-

wnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas za-

cierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o sto-

sunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5. 4 Kryteria oceny jakości i odbioru 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

5.5 Gładzie gipsowe  

Gładź nakładać na podłoże czyste, równe, wolne od kurzu i tłuszczu oraz farb olejnych i emulsyjnych. 

Do pojemnika z wodą wsypywać stopniowo gładź, czekając na jej namoknięcie (ok. 3 minut). Gotowe 

spoiwo rozprowadzać na podłożu metalową pacą, silnie dociskając do powierzchni. W razie koniecz-

ności tą samą pacą nałożoną warstwę wygładzić. Po całkowitym wyschnięciu, ewentualne nierówności 

można usunąć przez szlifowanie siatką lub papierem ściernym nr 100 -120.  

6. Kontrola jakości 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsys-

tencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podło-

że powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 

po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
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wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 

z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności 

Tynki  

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

454-4  ROBOTY MALARSKIE 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-

niem: 

-  robót malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z gruntowaniem) 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świa-

dectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Farba lateksowa zmywalna i ścieralna 

2.2. Środki gruntujące 

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
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każdorazowo należy stosować do gruntowania farbę gruntującą. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +5
0
C. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 

poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Powierzchnie po-

winny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

- Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

-  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę gruntującą. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

- Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezyn-

fekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

- Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych od-

cieniach. 

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 

warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, 

pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcze-

śniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

-  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powie-

trza mniejszej od 65%. 

- . Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie ela-

styczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub cał-

kowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 wykonanej malatury. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

- Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, po-

siadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cemen-

towo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygoto-

wane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 

jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacie-

ków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifi-

kującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

-  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 



 

BBiiuu rr oo   PPrroo jj eekk tt oo wwee    
ii   NN aa dd zz óó rr   BB uu dd oo ww ll aa nn yy   

mgr inż.  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl 

 
Str. 

67 
 

 

 

 

454-5 ELEWACJA 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowla-

nych związanych z wykonaniem elewacji . 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-

niem elewacji z wyprawy elewacyjnej na tynku wraz z malowaniem. 

2. Materiały 

2.1 Emulsja gruntująca  

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłon-

nych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gip-

sowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych po-

wierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych 

bądź wapienno-piaskowych.  

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popio-

łów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci cia-

sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

2.3 Podkład tynkarski  

Podkładowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania podłoża przed położeniem cienkowar-

stwowych tynków mineralnych żywicznych oraz tynków gipsowych. Uniwersalny środek gruntujący 

na wszystkie rodzaje podłoży. Można go stosować na powierzchniach mineralnych (np. tynk cemen-

towy, cementowo-wapienny), na płytach gipsowo-kartonowych, a także na podłożach gładkich, o bar-

dzo niskiej chłonności (np. ściany i stropy betonowe, płyty OSB).  

2.4 Tynk silikatowy 

Szlachetna, cienkowarstwowa zaprawa tynkarska przeznaczona, do ręcznego wykonywania tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych jak w PB 

2.5 Farba emulsyjna  

Sucha farba akrylowa przeznaczona do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, 

wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, tynków i gładzi gipsowych, 

płyt gipsowo-kartonowych, a także tapet papierowych. Służy również do malowania surowych po-
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wierzchni wykonanych z betonu, cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicz-

nych lub wapienno-piaskowych. Farba może być wykorzystywana do malowania pierwotnego i reno-

wacyjnego starych, mocno przylegających powłok malarskich. Stosuje się ją, do wykonywania powłok 

ochronnych i dekoracyjnych. Można jej używać na zewnątrz oraz wewnątrz budynków (na ścianach i 

sufitach). 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż suge-

rowani, pod warunkiem, iż jakościowo będą równorzędne do wymienionych oraz będą spełniać wa-

runki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (). 

3. Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to w razie konieczności rusztowania warszawskie oraz 

: 

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadło do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wężowa 6. 

pion 7. łata aluminiowa 2m 8. listwy i łaty drewniane 9. kątownik metalowy 10. sznur malarski 11. 

ołówek stolarski 12. nożyk metalowy 13. piła płatnica 14. piłka do metalu 15. nożyce do blachy 16. 

młotek murarski 17. łapka stalowa 18. wkrętaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia kątowa wewnętrzna 

22. kielnia kątowa zewnętrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gładkie 25. pace stalowe zęba-

te 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duża z papierem ściernym 28. uchwyt z papierem ścier-

nym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryżowa 33. 

taśma malarska samoprzylepna 34. pędzel ławkowiec 35. wałek malarski z kratką ociekową, 36. pisto-

let do silikonów 

4. Transport. 

Ogólne warunki transportu podano ST Wymagania ogólne. Transport wewnętrzny to : poziomy ręczny 

.pionowy wyciągiem Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy zadaszony 

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych warun-

kach. Chronić przed wilgocią, Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 

UWAGA 

Należy chronić oczy . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środ-

ków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okre-

sie obniżonych temperatur. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2 Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na 

czas robot wszystkie elementy utrudniające . Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacz-

nym stopniu jakość całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od 

rozpoznania podłoża i jego właściwości. Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim 

stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez często na jego wyrównaniu.  

W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można spraw-

dzić m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmen-

ty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże 
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rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoży betonowych lub tynko-

wych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem 

procesu wiązania cementu. 

Podłoże, musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów 

itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności. Podłoża problematyczne należy przygotować 

najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. Chłon-

ność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności 

polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoże. Jeżeli niemal na-

tychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy ograniczyć chłonność ściany po-

przez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące. Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja wnika silnie w 

podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność. 

Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia 

zasilającego, posługując się izolowanymi narzędziami. 

 

Tynki cem-wap, Roboty wykonywać z rusztowań . Sprawdzić, oczyścić i w miarę potrzeb naprawić 

podłoże. Tynkowanie zaczynamy od montażu listew - prowadnic, narożników stalowych, zabezpie-

czenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementów stolarki i ślusarki oraz wykonania obrzutki. 

Następnie po związaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki nanosimy narzut. przed stwardnieniem 

demontujemy Dla tynków kat. III po związaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy listwy, wy-

pełniamy bruzdy . Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk montujemy rozety maskujące. 

Osadzamy drobne elementy ślusarskie . Stanowisko robocze po wykonaniu robót oczyścić z resztek 

zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 

 

 5.3 Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńcza-

nia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub watka 

malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w 

skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków .W celu 

uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deska, prowadzą równą, niezwi-

chrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, 

wzdłuż jego krawędzi. 

Przed narzuceniem należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią i wstępnie wy-

równuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć 

pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę prowadzą 

należy oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny 

sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt. 

Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie 

nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W 

szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą. drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki 

PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale pla-

styczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody 

opadowej pod układ dociepleniowy. 

Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nale-

ży uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mało sztywnymi elementami budynku 

powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej po-

między ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku, 

chroniącą przed wodą opadową należy wykonać z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym 

należy też uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika. 

5.4 Nakładanie tynków szlachetnych 
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Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy po-

mocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 

grubości. Zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od 

oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 

okrężnymi. 

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wy-

praw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury 

powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych 

cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 

5.5 Malowanie farbami  

Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże w postaci cienkiej, równomiernej 

warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można na-

nosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. W przypadku ma-

lowania tynków strukturalnych, pierwszą warstwę należy wykonywać farbą rozcieńczoną. Do osta-

tecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przerwy technologicz-

ne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod ru-

rami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy 

prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię "mokre na mokre"), unikając przerw w pracy. Malo-

waną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Kolejną warstwę 

można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla 

danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, tempera-

tury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby uniknąć różnic w 

odcieniach barw należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.  

6. Kontrola jakości 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i 

w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więk-

sze niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostałymi 

opisanymi warstwami ora z wykładziny Siding. 

8. Odbiór robót 

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas 

skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania na-

rożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje 

dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: 

oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewa-

cji. 

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do dziennika 

budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z ST i PB. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

- wykonanie ww. czynności  
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- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowi-

ska 

- uporządkowania placu budowy 

10. Przepisy związane 

PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

 

454- 6 ROBOTY POKRYWCZE 

1.1 Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem pokryć dachowych wraz z obróbkami blachar-

skimi. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres projektu obejmuje roboty   w zakresie : 

Pokrycie dachu, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały  

2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom (). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację In-

spektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego za-

twierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejed-

norodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w mate-

riały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określo-

ny aktualnymi normami. 

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką 

asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg Świadec-

twa ITB nr 974/93 

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998 

2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
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Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.6. Blachodachówka 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej ogólnej specyfikacji  

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje papowe 

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą war-

stwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elemen-

tami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń da-

chu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych 

lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i 

asfaltowych jest niedopuszczalne. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszcze-

gólnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.2. Podkłady pod pokrycia z blachodachówek,  

Wymagania ogólne: 

równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o 

długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 

mm w kierunku równoległym, 

podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 

rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

5.3. Krycie blachodachówką 

Przed przystąpieniem do układania blachodachówki należy zamontować haki rynnowe oraz pasy pod-

rynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy rozpoczynając od 

prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze wzglę-

du na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy 

okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka  pierwszych arku-

szy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. 

Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnia-

nych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 

przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki 

stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być moco-

wane w co drugiej fali, a co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali 

oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. 

Pokrycie z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swo-

bodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach. 

Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu 

uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu poła-
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ci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu zapewniając 

dostęp powietrza przy okapie  oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie nachylenia powyżej 30 

stopni można pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne części fali. 

Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą zapraw-

kową.   

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 

rzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

dla robót pokrywczych – m
2
 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżynie-

ra i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kon-

trolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie od-

bioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

podłoża (deskowania i łat), 

jakości zastosowanych materiałów, 

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blachar-

skich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 

sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 

szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego 

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m
2
. Dokładność po-

miarów powinna wynosić do 2 cm. 

9. Podstawa płatności 

Pokrycie z dachówki. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni pokrytej dachówką. 

Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  

    cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

454 – 7  KOSTKA BETONOWA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem chodnika z kostki betonowej. 

Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowej. 

Przedmiar robót przewiduje ułożenie kostki betonowej na podbudowie betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi mate-

riałami 

wypełniającymi. 

1.4.2Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Podsypka cementowo-piaskowa 
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Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. Cement 

do 

podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5" i odpowiadać 

wymaganiom PN-EN-197-1. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

Podsypka cementowo-piaskową pod nawierzchnię jest mieszanką cementu i piasku w stosunku 1:4. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż suge-

rowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniają warunki 

zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. ()  

3. Sprzęt 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Układanie kostki brukowej odbywać się będzie: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzi-

ną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Do wytwarzania podsypki 

cementowo-piaskowej należy stosować betoniarki. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkami podłużnymi i po-

przecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normal-

nej metody Proctora. 

5.2. Podbudowa 

Podbudowa powinna być wyprofilowana zgodnie z spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika 

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym (współczynnik cementowo-

wodny od 0,25 do 0,35). 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie na-

wierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 

stanie wilgotnym, lekki walcami (np.ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest 

wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać 

wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej za-

prawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

5.4. Układanie chodnika 

Ułożenie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie chodnika jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
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słomy, papą itp.). Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wyno-

siły od 3 do 5mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 

gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 

itp.) 

powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 

W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 

ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 

itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek betonowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecz-

nym 

kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierun-

ku 

wzdłużnym kostki. 

Do zagęszczania chodnika z kostki betonowej nie wolno używać walca. 

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

Zaprawę betonową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 

płynność.  

5.5. Pielęgnacja chodnika z kostek brukowych 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi, 

po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymy-

wać 

ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otocze-

nia nie 

niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można 

oddać do użytku. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. 

8. Odbiór robót 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- wykonanie podbudowy betonowej, 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika z kostki betonowej obejmuje: 
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- wytyczenie, 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, piaskowej 

- ułożenie kostki betonowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  Przepisy związane 

1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku 

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

3. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy 

6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

 

 

 

 


