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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
 
1.      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 
BUDOWA BUDYNKU SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SOCJALNEGO 
  
Lokalizacja inwestycji: Jedlanka Stara – działka oznaczona numerem ewidencyjnym 653/1 
 
1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
1)   URZĄD MIEJSKI W IŁŻY 
      ul. Rynek 11, 27-100 Iłża 
2)   Instytucja finansująca inwestycję: środki własne, dotacje zewnętrzne 
3)   Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomiu 
4)   Wykonawca: wybór w drodze przetargu publicznego 
5)   Zarządzający realizacją umowy: przedstawiciel Zamawiającego 
6)   Przyszły użytkownik: Zamawiający 
 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe 
 
1.3.1.1 Budynek sortowni odpadów komunalnych 
 
Budynek jednokondygnacyjny /obiekt projektowany do wykonania/ z jednym pomieszczeniem 
przeznaczonym do sortowania i krótkotrwałego /do czasu ekspedycji/ magazynowania odpadów 
komunalnych.   
Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku: 
 

- kubatura    - 2206,48 m3 
- powierzchnia zabudowy  -   321,27 m2 
- pow. użytkowa podstawowa  -   302,58 m2 

 
1.3.1.2 Budynek socjalny 
 
Budynek jednokondygnacyjny /obiekt istniejący – projektowana przebudowa i rozbudowa 
budynku/ z pomieszczeniami przeznaczonymi na cele higieniczno-sanitarne, gospodarcze i 
techniczne.   
Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku: 
 

- kubatura    -   515,93 m3 
- powierzchnia zabudowy  -   128,52 m2 
- pow. użytkowa podstawowa  -     37,07 m2 
- pow. użytkowa pomocnicza  -     49,96 m2 
- pow. ruchu    -     12,92 m2 

 
1.3.1.3 Towarzyszące budowle i urządzenia: 
 

- przyłącze elektryczne N/N /przebudowa i rozbudowa przyłącza istniejącego/ 
- przyłącze wodociągowe /przebudowa i rozbudowa przyłącza istniejącego/ 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej /urządzenie istniejące/ 
- plac manewrowy 

 



1.3.2  Ogólny zakres robót 
 
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje: 
 

- budowę budynku sortowni odpadów komunalnych 
- przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku socjalnego 
- przebudowę i rozbudowę istniejących przyłączy instalacyjnych 
- budowę placu manewrowego i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych  

 
1.3.3     Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach: 
 

A. Budowa budynku sortowni 
 

a. wykonanie stanu surowego budynku 
 

- roboty ziemne /kod CPV: 45111200-0/ 
- roboty zbrojarskie /kod CPV: 45262310-7/ 
- roboty betonowe /kod CPV: 45262300-4/ 
- roboty murowe /kod CPV: 45262500-6/ 
- roboty ciesielskie /kod CPV: 45422000-1/ 
- roboty konstrukcyjne w zakresie konstrukcji stalowych /kod CPV: 45223100-7/ 
- roboty pokrywcze /kod CPV: 45261000-4/ 

 
b. wykonanie stanu wykończeniowego  

 
- roboty tynkarskie i okładzinowe /kod CPV: 45410000-4, 45431000-7/ 
- roboty posadzkowe /kod CPV: 45432100-5/ 
- roboty stolarskie i ślusarskie /kod CPV: 45421000-4, 45421160-3/ 
- roboty malarskie /kod CPV: 45442100-8/ 

 
c. wykonanie instalacji wewnętrznych 

 
- roboty instalacyjne elektryczne /kod CPV: 45310000-3/ 
- roboty instalacyjne sanitarne /kod CPV: 45332000-3/ 

 
d. montaż wyposażenia technologicznego 

 
- dostarczenie i montaż kompletnej linii do sortowania odpadów /kod CPV: 45222110-3/ 
- dostarczenie i montaż prasy do prasowania odpadów /kod CPV: 45222110-3/ 

 
B. Przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego 

 
a. roboty stanu surowego budynku 

 
- roboty ziemne /kod CPV: 45111200-0/ 
- roboty zbrojarskie /kod CPV: 45262310-7/ 
- roboty betonowe /kod CPV: 45262300-4/ 
- roboty murowe /kod CPV: 45262500-6/ 
- roboty ciesielskie /kod CPV: 45422000-1/ 
- roboty pokrywcze /kod CPV: 45261000-4/ 

 
b. wykonanie stanu wykończeniowego  

 
- roboty tynkarskie i okładzinowe /kod CPV: 45410000-4, 45431000-7/ 
- roboty termoizolacyjne /kod CPV: 45321000-3, 45443000-4/ 
- roboty posadzkowe /kod CPV: 45432100-5/ 
- roboty stolarskie i ślusarskie /kod CPV: 45421000-4, 45421160-3/ 
- roboty malarskie /kod CPV: 45442100-8/ 

 
c. wykonanie instalacji wewnętrznych 

 



- roboty instalacyjne elektryczne /kod CPV: 45310000-3/ 
- roboty instalacyjne sanitarne /kod CPV: 45332000-3/ 

 
 

C. Roboty instalacyjne zewnętrzne 
 

- wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącego przyłącza wodociągowego /kod CPV: 
45231300-8/ 

- montaż hydrantu p.poż. na istniejącej sieci wodociągowej /kod CPV: 45231300-8/  
- wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego przyłącza elektrycznego /kod CPV: 

45231400-9/ 
 

D. Roboty drogowe 
 

- wykonanie placu manewrowego /kod CPV: 45233140-2/ 
- wykonanie drogi dojazdowej wewnętrznej i pieszych ciągów komunikacyjnych /kod CPV: 

45233140-2/ 
 
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót 
 
1.4.1 Spis projektów  

 
- projekt budowlany na wykonanie zadania opracowany przez jednostkę projektową  

AUI PROBUD Szydłowiec, ul. Zamkowa 14 
 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

- B.02.00.00 roboty ziemne 
- B.03.00.00 zbrojenie betonu 
- B.04.00.00 beton 
- B.08.00.00 roboty murowe 
- B.09.00.00 konstrukcje stalowe 
- B.10.00.00 roboty pokrywcze 
- B.11.00.00 tynki 
- B.12.00.00 posadzki 
- B.13.00.00 stolarka 
- B.15.00.00 roboty malarskie 
- B.16.00.00 roboty izolacyjne 
- B.18.00.00 docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą 
- B.20.00.00 instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 
- B.21.00.00 instalacje elektryczne 
- B.24.00.00 drogi i place 

 
1.4.3    Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 
 

- przedmiar robót /opr. jedn. projekt. AUI PROBUD Szydłowiec, ul. Zamkowa 14/ 
 
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  
 
1.5  Definicje i skróty 
 
Zgodnie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy załączonej do materiałów przetargowych. 

 
 



 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów, wyrobów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem budowlanym i wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, 
wyrobów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
budowlanym i wykonawczym oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów, wyrobów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów i wyrobów 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 
Teren inwestycji położony jest w miejscowości Jedlanka Stara i oznaczony nr ew. 653/1 na 
geodezyjnej mapie zasadniczej. Kształt działki – nieregularny, teren równinny płaski.  
Tereny sąsiednie nie zabudowane, częściowo zalesione lub pokryte uprawami rolniczymi. 
Istniejące uzbrojenie terenu: sieć elektryczna N/N i sieć wodociągowa. 
W poziomie posadowienia istniejących i projektowanych fundamentów występują grunty w 
postaci jednorodnych piasków gliniastych i glin piaszczystych. Woda gruntowa występuje na 
głębokości ok. 4,0 + 4,5 m poniżej projektowanego posadowienia fundamentów. 
Wjazd na teren projektowanej inwestycji istniejącą drogą wewnętrzną prowadzącą od drogi 
powiatowej. 
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.  
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną zadania 



2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów, 
wyrobów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje 
o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji  
robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 



bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Dokumentacja pomocnicza 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów 
 
Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy następujących dokumentów: 
 

1) projekt organizacji budowy i ruchu 
2) harmonogram realizacji przedmiotu umowy 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
2.3.2 Projekt organizacji budowy i ruchu 
 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji budowy i ruchu musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na terenie inwestycji /z uwzględnieniem ruchu pojazdów zewnętrznych 

wynikającego z potrzeby bieżącej eksploatacji wysypiska odpadów/ wraz z projektem 
oznakowaniem dróg  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 

2.3.3 Harmonogram realizacji przedmiotu umowy 
 

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie istotnych dla stron postanowień umowy wykonawca przestawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia harmonogram realizacji przedmiotu umowy opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. Harmonogram musi być sporządzony w taki sposób, aby możliwe było dokonanie 
odbioru poszczególnych etapów robót określonych w tym harmonogramie.  



  
2.3.4 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Realizując przedłożony plan wykonawca musi 
zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 
zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1    Dziennik budowy 
  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót 

 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je 
akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 



każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 

2.4.2 Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
również: 
 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy 
b) pozwolenie na budowę 
c) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne 
e) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie 
f) protokoły odbioru robót 
g) opinie ekspertów i konsultantów 
h) korespondencja dotycząca budowy 

 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1 Informacje ogólne 
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
 

a) rysunki robocze 
b) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
c) dokumentacja powykonawcza 
d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
 

URZĄD MIEJSKI W IŁŻY 
ul. Rynek 11, 27-100 Iłża 

 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze 
 



Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy do realizacji. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 
złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 
będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić 
mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
 

a) nazwa inwestycji 
b) numer umowy 
c) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
d) tytuł dokumentu 
e) numer dokumentu lub rysunku 
f) określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
g) numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element 
h) data przekazania 

 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 
lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.5.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 
lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 



wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
 

1. strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. spis treści  
3. informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. gwarancje producenta 
5. wykresy i ilustracje 
6. szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. instrukcje instalacyjne 
9. procedura rozruchu 
10. właściwa regulacja 
11. procedury testowania 
12. zasady eksploatacji 
13. instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. środki ostrożności 
16. instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18. wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

19. wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20. schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. MATERIAŁY, WYROBY I URZĄDZENIA 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów, wyrobów i urządzeń 
 
Wszystkie wbudowywane materiały, wyroby i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów 
budowlanych i dostawą urządzeń uzyskać od Zamawiającego (inspektora nadzoru) 
zatwierdzenie zastosowania tych wyrobów, a w przypadku urządzeń – akceptację ich dostawy.  
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 



automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
4.2 Kontrola materiałów, wyrobów i urządzeń 
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
wyroby i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów, wyrobów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
 
a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3 Atesty materiałów, wyrobów i urządzeń 
 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania.  
 
4.4 Materiały i wyroby nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  
niezapłacone. 
 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 



 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 
do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  

 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
 
Użycie w jakimś szczególnym przypadku materiałów, wyrobów lub urządzeń zamiennych, 
innych niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, wymaga każdorazowo wiedzy i akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału, wyrobu lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. SPRZĘT  

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6.TRANSPORT  
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji budowy i ruchu. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego 
realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.   
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
 



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek  
 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 



strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
8. OBMIARY ROBÓT 
 

- prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

- dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 
3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach.  
 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
        
Obmiary wykonanych robót  przeprowadzane będą przed częściowym i końcowym odbiorem 
tych robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 



 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej z załączonych szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2 Przepisy prawne 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
5.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.) 
7.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz.844 z 
późn. zm.)   

8. Polskie Normy 
9.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2004r. Nr 204, 

poz.2087 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze 
10.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 

1321, z  późn. zm.) oraz akty wykonawcze 
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy ( Dz.U. z 2002r. Nr 191 poz.1596 z późn. zm.) 

 

10.4 Uwagi końcowe 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod, oraz będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

B-02.00.00 

ROBOTY ZIEMNE 

1.  Wstęp 

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: 

B.02.01.00. Wykopy. 

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 

B.02.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 

B.02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 

B.02.03.00. Zasypki. 

B.02.04.00. Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wykonanie robót wg B.02.01.00 

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w 

osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice 

stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład 

często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja 

ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z 

zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek 



jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie 

technicznym. 

2.2. Wykonanie robót wg B.02.02.01-02 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania 

dotyczące pospółek: 

– uziarnienie do 50 mm, 

– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Wykonanie robót wg B.02.02.03 

Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Wykonanie robót wg B.02.03.01 i B.02.03.02  

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 

budowlanych itp. 

Zasypki za mury oporowe: 

– 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%. 

2.5. Wykonanie robót wg B.02.02-04 

Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadać następujące 

właściwości: 

– max. średnica ziaren d<120mm, 

– wskaźnik różnoziarnistości U>3, 

– granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – 

W<40%, 

– zawartość części organicznych I<2%, 

– pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 

– możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

– odporność na rozpad <10%. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 

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 wg B.02.01.00 

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 sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 

wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 

badań geologicznych. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 

wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i 

reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną 

robót ziemnych i dna wykopu. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 

stosowanie następujących bezpiecznych 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. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

– 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. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. 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 poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 

Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 



Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w 

wykopie. 

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

odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 

od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 

posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 

próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

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 materiałów 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 powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

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

obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

– przygotowanie terenu 

– rodzaj i stan gruntu w podłożu 

– wymiary wykopów 

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 

Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 

– materiały do zasypki 

– grubość i równomierność warstw zasypki 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.02.01.00 – wykopy – [m3] 

B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 

B.02.03.00 – zasypki – [m3] 

B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 



Cena obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu wykopu, 

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 

ziemnych, 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 

szczelnych. 

B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiału 

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów 

–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

– załadowanie gruntu na środki transportu 

– przewóz na wskazaną odległość 

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

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. 

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

kształtów i wymiarów. 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
 

B.03.00.00 
ZBROJENIE BETONU 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu 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: 

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

B.03.02.00. 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. Najważniejsze wymagania podano w 

tabeli poniżej. 

 
Gatunek  stali Średnica  

pręta 
Granica  

plastyczności 
Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-

32355 
     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 



W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 

 pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

(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 

 zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

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: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 

farb lub innych zanieczyszczeń, 

– 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 zbadać 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 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu  

z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy 

PN-B-03264:2002 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych 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. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 

t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 

drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

      W/g wymagań zawartych w specyfikacji ogólnej. 

8.2. Odbiór końcowy  

      W/g wymagań zawartych w specyfikacji ogólnej. 

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 poszczególnych 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. Cena obejmuje dostarczenie 

materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 

zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 

specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 

teren robót. 

10.  Przepisy związane 

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

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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B.04.00.00 

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 konstrukcyjnego i betonu podkładowego w elementach 

konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

B.04.02.00 Betony podkładowe. 

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. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 

dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 

składem: 

– zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

– zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

– zawartość alkaliów do 0,6% 



– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego  

do 0,9% 

–  zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

– oznaczenie 

– nazwa wytwórni i miejscowości 

– masa worka z cementem 

– data wysyłki 

– termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 

wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 

urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 

plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 

kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg 

normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 

badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i  

  PN-EN 196-6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i  

  PN-EN 196-6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach 

  i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może 

być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 



dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 

luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 

pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i 

zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 

betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 

obejmuje oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 



W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 

frakcji 0–2 mm. 

2.2. Materiały do wykonania betonu podkładowego 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 

betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

– pospółka kruszona 0/40, 

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność 

optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 

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 samochodu. 

(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 dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 



2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż  

2 minuty. 

(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 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 zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 

zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(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 średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 

5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 

20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 



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

R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 

0,35–0,7 m. 

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 połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 

cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 

bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 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 wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 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. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 



kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 

ewentualne inne konieczne 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 warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

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 wystąpienia 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 samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia  

betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni  

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu  

i chroniącymi beton przed deszczem 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 betonu 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. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  

między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

pęknięcia są niedopuszczalne. 

Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany. 

Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

-   wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 

porów, 

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

   wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej 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: 

B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9.  Podstawa płatności 

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

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 

wyrównaniem powierzchni 

– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu. 

dla B.04.02.00: 

Płaci się za ustaloną ilość m3 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 obliczanie. 

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



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

B.08.00.00 
ROBOTY MUROWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót murowych. 

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 murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów. 

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  /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 przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm 

nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

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



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

 – brak uszkodzeń po badaniu. 

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości  

 1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

2.2.2. 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 budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak 

dla cegły wg poz. 2.2.2. 

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 

zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 

2.2.4. 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 

Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

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

– brak uszkodzeń po badaniu. 

2.2.5. 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/dm3, 

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. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Cegła silikatowa 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 

1,5NF 250±3×120±2×104±2 

2NFD 250±3×120±2×138±2 

3NFD 250±3x120±2×220±3 

6NFD 250±3×250±2×220±3 

Wymagania: 

– nasiąkliwość 16% 

– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 

– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

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

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

 



– 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 popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

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

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

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: 

1) 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. 

2) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

3) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

4) 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 polewać lub moczyć w wodzie. 

5) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

6) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 

7) 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 techniczny 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 powinna 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. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 

wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 

grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 

boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 

pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 

należy stosować normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 

powinny być wykonane z cegły pełnej. 

5.3. Mury z cegły kratówki 

1) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych. 

2) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

3) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 

granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

4) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy. 

5) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie 

cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

6) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin 

pionowych – 10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, 

a dla spoin pionowych = 5 mm. 

5.4. Ściany warstwowe 



5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 

5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 

mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem 

bitumiczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02). 

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać 

zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 

szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o 

jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny 

pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy 

dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 

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 konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

21. 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 – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

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

Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

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

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

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-80/B-06259 Beton komórkowy. 



 
 

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

B.09.00.00 
KONSTRUKCJE STALOWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonywaniem i montażem konstrukcji 
stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w specyfikacji ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003r., Nr 207, poz 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 
r.,Nr 92, poz. 881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 
2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-90-B-03200 i PN-64/B-03220 
oraz warunkach technicznych. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Stal konstrukcyjna 



 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych 
powinna odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 
10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PNEN10079: 
1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H- 
01105, oraz PN-84/H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki, a ponadto:. 
2.2.1.1. Wyroby walcowane - kształtowniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H- 
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H- 
93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003, 
- teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PNEN10055: 
1999, 
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz 
PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Az :2003, 
- grodzice powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10248-1:1999, PNEN10248- 
2:1999, 
-  rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PNEN10210- 
2:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto 
odpowiadać następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe 
 
2.2.1.2. Wyroby walcowane – blachy 
 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1 
994, 
- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
- blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
 
2.2.1.3. Wyroby zimnogięte – kształtowniki 
 
- kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 
10219-1:2000 oraz PN-EN 10219-2:2000, 
- kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-73/H- 
93460.00,PN-73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN- 
73/H-93460.04,PN-731H-93460.05 oraz PN-73/H-93460.06 
- grodzice stalowe powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10249-i 
:2000,PN-EN 10249-2:2000 oraz PN-76/H-93461.03. 
 
2.2.2. Łączniki 
 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN- 
82/M-82054.20, a ponadto: 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN- 
61/M-82331. PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-821 71, 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, 
PN-ISO10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-8201 8 oraz 
PN-83/M-82039, 
- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M- 
82954. 



 
2.2.3. Materiały do spawania 
 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
normy: PN-EN 759:2000, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
12070:2002, 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: 
PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356. 
 
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być 
wyładowywane dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za 
pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiające odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować 
konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu 
ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych 
konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien 
dysponować m.in.: 
- spawarkami, 
- palnikami gazowymi, 
- żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 
- żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru 
poszczególnych elementów konstrukcji (40 do 100 Mg). 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
4. Transport 
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 
wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, 
odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie 
powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu” elementów konstrukcji 
stalowej z Wytwórni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji 
przez Inżyniera. 
„Projekt organizacji transportu” powinien zawierać: 
- harmonogram realizacji transportu, 
- określenie gabarytów i masy transportowanych elementów, 
- sposób za i wyładunku elementów stalowych, 
rodzaj środków transportowych,w przypadku elementów, których gabaryty 



przekraczają skrajnię drogową lub torową, należy podać planowaną trasę 
transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i 
uzgodnieniami, 
- sposób oznakowania transportu elementów, których gabaryty przekraczają 
skrajnię drogową lub torową zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub 
przepisami kolejowymi. 
Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez 
jednostki uzgadniające trasę konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykonać 
we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń 
powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-90-B-03200 i PN-64/B-03220 
oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane 
z wykonaniem i montażem elementów konstrukcji stalowej. 
Elementy stalowe mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających 
odpowiednie uprawnienia. 
 
5.2. Zakres wykonywania robót w Wytwórni 
 
5.2.1. Przygotowanie i obróbka elementów 
 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed 
wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem: 
- gatunku stali, 
- asortymentu, 
- własności, 
- wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają 
dopuszczalne odchyłki wg PN-90-B-03200 i PN-64/B-03220, powinny podlegać 
prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie 
powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje 
odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia 
elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inżyniera. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-90-B-03200 i 
PN-64/B-03220. 
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza 
odbiór elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania 
powierzchni przylegających i brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-90-B- 
03200 i PN-64/B-03220, PN- 87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002. 
 
5.2.3. Składanie konstrukcji 
 
5.2.3.1. Spawanie 
 
Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-90-B-03200 i PN-64/B-03220. 
Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane 
zgodnie z technologia wykonania suszarni. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia 
państwowe. 
Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe 
zgodnie z dokumentacją projektową. 



Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi 
zgodnie z przepisami. Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka 
wskazana przez Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów przekazywane są 
Inżynierowi. 
Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach 
nieniszczących wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi 
jednostka wskazana przez Inżyniera lub Inżynier osobiście. 
Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradźwiękowe wg PN-87/M-69776, PNEN 
1435:2001 i PN-EN 1712:2001, wykonywać mogą jedynie laboratoria 
posiadające Świadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inżynier może zarządzić kontrolę 
stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych 
złączy spawanych. 
 
5.2.3.2. Połączenia na śruby 
 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być 
odpowiednio przygotowane: 
- trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po 
lekkim uderzeniu młotkiem, 
- gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części 
łączonych, co najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią 
nakrętki a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 
montażem pokryć warstwą smaru, 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu 
młotkiem kontrolnym. 
 
5.2.4. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej 
 
Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac 
budowy należy dokonać próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być 
dokonany przez Wytwórcę konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-90-B- 
03200 i PN-64/B-03220. 
Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór 
wytworzonych elementów konstrukcji stalowej przez Komisję Odbioru. Wynikiem 
odbioru jest protokół Komisji Odbioru i odpowiedni wpis inżyniera do Dziennika 
Budowy. 
 
5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 
 
Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów 
konstrukcji stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze 
SST dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. 
 
5.3. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 
 
5.3.1. Wymagania ogólne 
 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, Wykonawca montażu powinien 
zapoznać się z protokołem odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to 
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania 
ustaleń zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie 
złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. 
Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090: 
1996 i PN-90-B-03200. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach 
statycznych odpowiadających warunkom normy PN-90-B-03200 i PN-64/B-03220. 
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

 siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z 



elementami dodatkowymi, 
 siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
 siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do 
każdego styku montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były 
prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
 
5.3.2 Prace przygotowawcze i pomiarowe 
 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub 
skontrolować: 
- poprawność wykonania fundamentów, 
- poziom wykonania ław fundamentowych, 
- osiowość wykonanych otworów montażowych w fundamencie 
Po wykonanym montażu należy skontrolować: 
- pionowość wykonanej konstrukcji, 
- położenie osi dźwigarów, 
- niweletę punktów charakterystycznych, 
- ugięcia elementów konstrukcji 
- zgodność obiektu z projektem technicznym 
 
5.3.3. Wykonanie połączeń spawanych 
 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i w 
ilości przewidzianej dokumentacją projektową. wykonanie dodatkowych spoin 
wymaga zgody Inżyniera. 
Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na 
obu końcach krótkich spoin w odległości 10 ÷ 15 mm od brzegu. na długich spoinach 
co 1.0 m. Na Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia Dziennika spawania. 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a 
temperatura nie niższa niż +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub 
mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, 
tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem 
spawania. Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, 
aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione 
mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) 
- dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2. 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza Ri, a spoiny normalnej 
jakości powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 
1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M-69775 
PN-EN 970:1999). 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi 
zgodnie z PN-89/S-1 0050. Koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą 
PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inżyniera ponosi Wykonawca. Badania 
mogą wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 
robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w 
postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru 
końcowego konstrukcji. 
 
5.4.4. Wykonanie połączeń na nity 
 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia przez nitowanie powinny 
być odpowiednio przygotowane, i tak: 
- oś otworu pod nit powinna być prostopadła do łączonych powierzchni, a 
krawędzie oczyszczone z nierówności, 



- po rozwierceniu otworów skośność osi nie powinna przekraczać 3 % sumy 
grubości łączonych elementów i maksimum 3 mm, 
- przesunięcie osi otworu nie powinno być większe niż 1 mm dla 30 % otworów i 
0.5 mm dla pozostałych otworów, 
- owalność otworów nie powinna przekraczać 5 % średnicy nominalnej otworu. 
Sprawdzenie jakości nitowania polega na oględzinach zewnętrznych, sprawdzeniu 
wymiarów łbów (szablonem), pomiaru prawidłowości zakucia łbów i szczelności 
łączonych blach (szczelinomierzem). 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 
Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów 
konstrukcji już istniejących polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-90-B-03200 i PN-64/B-03220 
oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmującego 
między innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz 
szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość 
pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje 
Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej 
konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejącej. Poszczególne 
etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak nowych konstrukcji już istniejących są 
odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji robót. 
 
6.2. Zakres kontroli i badań 
 
6.2.1. Materiały 
 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli 
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Przed wbudowaniem każdorazowo 
stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.2.2. Nowa konstrukcja stalowa 
 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90-B-03200 i PN-64/B-03220 oraz warunkom podanym w 
niniejszej SST. 
 
6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 
 
- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
- sprawdzenie połączeń, 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu  
  konstrukcji 
 
6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
 
- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni 
   i czy są trwale mocowane, 



- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana 
jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej 
 
Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowej w już istniejących obiektach 
podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90-B-03200 i PN- 
64/B-03220 oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 
 
6.2.3.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji 
 
- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- sprawdzenie połączeń, 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych 
 
6.2.3.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji 
 
- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają 
  wymogom skrajni i czy są trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z 
  dokumentacją projektową, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez 
  wykonanie próbnego montaż w istniejącej konstrukcji 
 
6.2.3.3. Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej 
 
- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z 
dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie połączeń, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą 
konstrukcję oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementów w istniejącą 
konstrukcję oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do 
wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz montaż tych elementów podlega 
odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiarową jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości, 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Inżynier, w porozumieniu z Wykonawcą powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem 



jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości i elementów 
konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję są 
odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa 
spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik 
wykonania konstrukcji, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły 
odbioru częściowego, protokół z pomiaru geometrii lub próbnego montażu 
wytwarzanej konstrukcji. 
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być 
wykonany w obecności Inżyniera i powinien być przez niego zaakceptowany. 
Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet 
dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji. Odbiór konstrukcji na budowie 
winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w 
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji 
stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za 
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową niniejszą SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 
6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Podstawę płatności stanowi cena za całość robót ustalona w umowie z wykonawcą 
zgodnie z dokumentacją projektową obmiarem robót, atestem producenta materiałów 
i oceną jakości wykonania robót na podstawie pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
a) wykonanie konstrukcji jako całości oraz elementów konstrukcji stalowej 
przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję: 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie „Program realizacji robót” wraz z „Projektem technologii 
  spawania”, 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
- badanie obróbka elementów stalowych do scalania, 
- scalanie elementów i ich spawanie, 
- montaż próbny konstrukcji, 
- oznaczenie elementów według kolejności montażu, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych 
   przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
b) transport konstrukcji: 
- załadunek konstrukcji na środki transportu, 
- przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 
- rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 
- usuniecie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, 
c) montaż konstrukcji jako całości na budowie: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów”, 
- montaż rusztowań i pomostów roboczych, 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
- montaż wstępny z regulacją geometrii, 
- trwałe zespolenie elementów przez spawanie, 
- wykonanie innych połączeń (na śruby), 
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- montaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych 
- uporządkowanie miejsca robót, 



- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych 
  przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-84/H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki. 
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-90/H-01 103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-011 04 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-9341 9:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na 
gorąco. Wymiary. 
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. 
Wymiary. 
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzna powierzchnią 
stopek walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów. 
PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, 
wymiarów i masy. 
PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, 
walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów 
PN-EN 10056-2:1998/Az:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i 
nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10210-1:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10210-2:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne. 
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
PN-73/H-921 27 Blachy stalowe żeberkowe. 
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze 
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze 
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i 
wielkości statyczne. 
PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 
PN-731H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 



równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 
490MPa. 
PN-73!H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki 
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 
PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki 
równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 
490 MPa. 
PN-73/H-93460.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 
nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 
PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 
nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm 
powyżej 490 MPa. 
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 
Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-76/H-9346 1.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno określonego 
przeznaczenia. Kształtowniki na grodzice. 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 
dwustronnych i nakrętek. 
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
PN-83/M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń 
sprężonych. 
PN-83/M-821 71 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych. 
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 
przeznaczenia. Układ ogólny. 
PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i 
duży. Klasa dokładności A. 
PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych. 
PN-881M-82952 Nity z łbem kulistym. 
PN-88/M-82954 Nity z łbem stożkowym. 
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki 
techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania napawania 
stali. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i 
pręty do spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 
PN-871M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 
Wartości liczbowe parametrów. 
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i 
tolerancje wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
wizualne. 
PN-87/M69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie 
gęstości optycznej obrazu na radiogramie. 
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne 
złączy spawanych. 



PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych. 
PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy 
mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji. 
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 
podstawie radiogramów. 
10.2. Inne dokumenty: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
   r., Nr 207. poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 
   Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 
   r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

B.10.00.00 
ROBOTY POKRYWCZE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

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 pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 

wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

B.10.01.00 Pokrycie dachu z blach trapezowych 

B.10.02.00 Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej 

B.10.03.00 Obróbki blacharskie 

B.10.04.00 Rynny i rury spustowe. 

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. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-6l/B-10245 
i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą 
2 ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą 
działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm, 
Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, 
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
Blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 
Blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 
Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej 
powłokami poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej 
powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 



Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, 
T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem 
Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą 
ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą 
pasywacyjną. 
Papa termozgrzewalna powinna odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
dopuszczających do stosowania w budownictwie. W szczególności powinna odznaczać się: 
dużą odpornością  na siły zrywające nie mniejszą niż 600/N 5 cm poprzecznie i 800/N 5 cm 
wzdłużnie oraz dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
a także odpornością na wpływy biologiczne. 
 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg wymagań odpowiednich zapisów ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Podkłady pod pokrycia 

Wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej), 
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej 
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin 
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne 

5.2. Wykonywanie robót pokryciowych 

5.2.1 Pokrycie z blach trapezowych 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w 
PN-B-02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno 
bruzdy było na spodzie. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach 
narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o 
szerokości nie większej niż 3 m. 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach 
mniejszych niż 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku 
możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi 
podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub 
elastoplastyczny. 
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to 
możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad 
płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się 
dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w 



zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można 
mocować tylko blachą górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku 
pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm - przy pochyleniu 
mniejszym niż 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki 
samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o 
odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na 
płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe - w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić 
element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest 
wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników 
przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów 
podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy, Łącznikami należy 
mocować 
każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich - co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych  
co 12 m. 
 

5.2.2 Pokrycie z pap termozgrzewalnych 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane zgodnie z Normą PN-80/B-10240 i aprobatami 
technicznymi, instrukcjami producenta, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót. 
Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze pow. 5 st. C. 
Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu. 
Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10cm 
Przed murami kominowymi i innymi elementami wystającymi ponad dach od strony kalenicy 
należy wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
Do zgrzewania pap zgrzewalnych stosować należy palniki lub wielopalnikowe agregaty 
nadtapiające na gaz propan-butan. Przy zgrzewaniu musi dojść do wycieku roztopionej masy 
asfaltowej przed odwijającym się zwojem zgrzewanej papy, na całej szerokości wstęgi i wycieku 
tej masy przy brzegach papy. Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie 
podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. W celu uniknięcia 
zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, płomień palnika powinien być 
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej. Fragment wstęgi papy z nadtopioną 
powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości 
równej szerokości pasa papy. Po dokonaniu montażu pap zostanie przeprowadzona kontrola 
szczelności pokrycia dachu. 
 
5.2.3. Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie ułożone powinny być na uprzednio przygotowanych podłożach z 

odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące o 

szerokości 15-20mm lub na rąbek podwójny o wysokości 20-30mm. Krawędzie boczne obróbek 

winny być wywinięte do góry i zagięte – zaokrąglenie nie powodujące możliwości skaleczenia. 

Obróbki zakończone powinny być kapinosem. Pod obróbki blacharskie należy wyłożyć papę 

zgrzewalną podkładową. Przed zamontowaniem należy sprawdzić szczelność papy poprzez 

polanie wodą. 

 

6.  Kontrola jakości 

a) Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 

na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 



b) Materiały pokrywcze dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów pokrywczych 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. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót B.10.01.00 oraz B.10.02.00 – m2 pokrytej powierzchni, 

– dla robót B.10.03.00 oraz B.10.04.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera 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 należy przeprowadzać 

za pomocą łaty kontrolnej 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 odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża 

– 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. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 

Pokrycie dachowe - płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego pokrycia. 

Obróbki blacharskie płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

– 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. 

 

PN-B-94701:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych. 

PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999   Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 

PN-B-94702:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-BN 607:1999   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania 

  i badania. 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

B.11.00.00 
TYNKI 

1. Wstęp 

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. 

– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 

– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

– B.11.01.02 Suche tynki 

– B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

– B.11.03.00 Tynki zewnętrzne. 

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 średnioziarnisty 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 prześwicie 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 popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w  

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć  

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej  

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

–  gatunek I  80% 

–  gatunek II  75% 

2.5. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

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 

a) 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. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) 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 środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem 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. 

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. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 

tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub  

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę  

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z  

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 



Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu  

osiadania murów budynku. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy  

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z  

ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo- 

wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni  

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w  

wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co  

najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie  

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie  

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 

drewnianych, umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę 

aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i 

dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 

zaszpachlować zaprawą gipsową. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać  

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w  

przypadku wykładziny zewnętrznej). 



6.2. Zaprawy 

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

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 

spłaszczone. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże 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: 

– 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. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 



9.  Podstawa płatności 

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

B.11.01.02 Suche tynki 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie podłoża, 

– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

– uporządkowanie miejsca pracy. 

B.11.02.00 Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

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-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

B.12.00.00 

POSADZKI 

1.  Wstęp 

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. 

B.12.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej 

marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-

cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

B.12.03.04  Posadzka z wykładzin rulonowych. 

B.12.02.05  Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i 

płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 

B.12.02.06  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych 

terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 

MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem 

cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 

moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypeł-

nieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B12.02.07  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 

15×15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i 

przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 

punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 

dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

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, 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 średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Wyroby podłogowe PCW 

Wykładzina podłogowa z PCW /TARKETT OPTIMA/: dane techniczne wyrobu zgodne  

z danymi producenta. 

Kolory i wzory ułożenie do uzgodnienia z Zamawiającym. 

2.5. Wyroby ceramiczne 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

Ogólne wymagania dotyczące płytek ceramicznych: wg normy PN-ISO 13006:2001. 

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

– kwasoodporność nie mniej niż 98% 

– ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość:  ±1,5 mm 

– grubość:  ± 0,5 mm 

– krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mahsa 8 

– ścieralność V klasa ścieralności 

– na schodach i przy wejściach 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 

c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 

albo dostępne na rynku systemowe zaprawy klejowe. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny 

– dostępne na rynku gotowe zaprawy spoinujące  

d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 

„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

e) Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

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. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 



Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą  

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być  

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od  

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  

paskiem papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy  

wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być  

niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć  

konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach  

cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna  

być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami  

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub  

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,  

zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą  

przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów  

większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub  

pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości  

pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez  

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni  

wodą. 

5.2. Posadzki z wykładzin PCW 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu 

robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 

przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

Przygotowanie podłoży: 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez  

wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i  



powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich  

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co  

najmniej na 24 godziny przed układaniem. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24  

godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do 

 wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady  

szerokości 2–3 cm. 

Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta  

określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w  

postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 

Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być  

większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 

Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek  

dopuszcza się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić  

nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 

Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy  

powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach  

wklęsłych i wypukłych. 

5.2. Posadzki z płytek ceramicznych 

a) posadzki z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość 

wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokółem odbioru 

dołączonym do dziennika budowy 

b) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 

projekcie 

c) dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-

metrowa łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe 

niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki 

d) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swojej 

powierzchni 

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. 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 



7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

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 ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 

badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 

pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 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 m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

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

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

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 
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B.13.00.00 

STOLARKA  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

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 oraz montaż stolarki drzwiowej i okiennej. 

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. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 

większe niż podano poniżej. 

 Różnice wymiarów [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 

powyżej 1 m   5  5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 

skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 

 powyżej 1 m 2 

 wysokość powyżej 1 m 2 

różnica długości przekątnych  do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 

 powyżej 2 m  3  3 



przekroje szerokość do 50 mm  1 

 powyżej 50 mm 2 

elementów grubość  do 40 mm – 1 

 powyżej 40 mm – 2 

grubość skrzydła   –  1 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

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. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 

ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb 

chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz 

farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne 

i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

Składowanie elementów: 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych 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. 

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 transportować 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. 



5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 

ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie  

 z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i 
progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 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. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

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. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać uszczelniającymi masami plastycznym. 

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 świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu  

materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów  

wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 



5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  

wg SST B.08.00.00. 

Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice  

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między  

ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym  dopuszczonym do tego celu  

świadectwem ITB. 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie  

i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów  

kotwionych w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 

Luzy między 
skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą –1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 

substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6.  Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

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. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

dla stolarki okiennej z PCV i skrzydeł drzwiowych – 1 m2 wbudowanego elementu 

dla ślusarki okiennej i bram stalowych – 1 t masy wbudowanego elementu 

dla ościeżnic drzwiowych – 1 szt. wbudowanej stolarki 



8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty 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. Cena  

 obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

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. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
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B.15.00.00 
ROBOTY MALARSKIE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

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 następujących robót malarskich: 

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych, 

B.15.02.00 Malowanie tynków. 

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 farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 

bez grudek i zanieczyszczeń. 



2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej 

do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 

rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 

technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 

schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów 

farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne 

zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 

zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 

i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 

metaliczna 

– wydajność – 15–16 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 



stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 

– gęstość: max. 1,6 g/cm3 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 m 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje 



pęknięć lub odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie 

powinna powodować uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki. 

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. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 

zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

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 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 

być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 

Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 

cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 

gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 

gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam 

i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 

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. 



5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 

plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 

farby w różnych odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności 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 całkowicie i wykonać powtórnie. 



7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia 

powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-

wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane 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 

8.2.1 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, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. 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 



Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-

gotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 

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

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

B.16.00.00 
ROBOTY IZOLACYJNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji. 

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 izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w 

obiektach objętych przetargiem. 

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 

B.16.02.00 Izolacje termiczne. 

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. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 

świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie. 



2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 

rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 

szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 

należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 

podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na 

tekturze o gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 

sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w 

kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na 

każde 10 m długości papy. 

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne  

zabarwienie. 

wymiary papy w rolce 

– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co  

najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi  

danymi określonymi w ww. normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących  

przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co  

najmniej 120 cm od grzejników. 



Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej  

warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

– temperatura zapłonu – 200°C 

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin 

warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków 

papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24. 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Styropian 

Styropian odmiany G-T samogasnący.  

a) Wymagania 

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 cm2, a powierzchnia 

największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 

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%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym 

wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna 



być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę 

produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od 

źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów 

BHP i ruchu drogowego. 

2.4.2. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 

następujące wymagania: 

– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 

kPa, 

– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej 

masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 

asfaltowym na gorąco.. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 



5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 

tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 

niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z 

gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej 

sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających 

przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z 

jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na 

zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 

odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 

między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) 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. Izolacje termiczne B.16.02.00 

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

5.3.2. 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 winno wynosić minimum 3 cm. 

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być 

wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości 

jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę 

ściany. 



5.3.4. 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 zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na  

opakowaniu lub innym równorzędnym 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 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 m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 



9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– 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-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

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

Płyty styropianowe. 

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

PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania 

ogólne. 

PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 

PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 

PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 

PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na 

sucho. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

B.18.00.00 
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

BEZSPOINOWYM SYSTEMEM OCIEPLEŃ 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych 
budynku. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

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

przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie 

na trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego przedstawionego w pkt. 1.1. 
 
1.4 Podstawowe pojęcia 
 
Wg ogólnej specyfikacji technicznej oraz umowy. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. 

oraz planem BiOZ. 



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i 
projektantem 
W przypadku 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 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały – wymagania podstawowe 
 
2.1.1 ATLAS UNI-GRUNT głęboko penetrujący podkład do gruntowania podłoży 
2.1.2 ATLAS STOPTER K-20, zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu 
2.1.3 Siatka zbrojąca z włókna szklanego /właściwości wg wymagań systemu STOPTER/ 
2.1.4 ATLAS CERPLAST podkład tynkarski pod wykonanie wypraw elewacyjnych 
2.1.5 ATLAS CERMIT SN mineralna wyprawa elewacyjna 
2.1.6 ATLAS ARKOL N elewacyjna farba silikonowa 
 
Wszystkie materiały systemu ATLAS STOPTER /lub zastosowanego systemu 
równoważnego/ powinny spełniać wymagania: 
 
   - właściwej aprobaty technicznej ITB 
   - klasyfikacji ogniowej ITB 
   - atestu higienicznego PZH 
 
2.1.7 STYROPIAN 
 
[PN-EN 822] Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 2 mm 
[PN-EN 823] Grubość: 10÷150 [mm]/ ± 1 [mm] 
[PN-EN 824] Prostokątność: ± 5/1000 [mm] 
[PN-EN 825] Płaskość: ± 10/1000 [mm] 
[PN-EN 12089] Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa 
[PN-EN 826] Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 70 kPa 
[PN-EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych 
(230C, 50% wilgotności względnej): ± 0,2% 



[PN-EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności 
(48h, 700C): ± 2% 
[PN-EN 1607] Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchniczołowych: ≥100kPa 
[PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogień: E 
[PN-EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 W/mK 
[PN-EN 12667] Opór cieplny: 
 
 

Grubość płyty [mm]: RD [m2K/W] 
10 0,25 
20 0,50 
30 0,75 
40 1,00 
50 1,25 
60 1,50 
70 1,75 
80 2,00 
100 2,50 
120 3,00 
150 3,75 

 
 
Przeznaczenie i zakres stosowania: 
 
Przydatność wyrobu do określonego zastosowania stwierdzono na podstawie PN-B-20132 
Izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną; 
Izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania; 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego 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 w pkt. 5, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić 

Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację 



przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport 
 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłynę niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminach przewidzianych w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą 

spełniać wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami 

wykonawczymi do niego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 
 
5.1 Przygotowanie podłoża 
 
Przed zastosowaniem głęboko penetrującego gruntu bezrozpuszczalnikowego zabrudzenia i 
warstwy o słabej wytrzymałości należy usunąć. Dotyczy to także istniejących farb klejowych, 
które należy zeskrobać i zmyć wodą. Podłoża gipsowe, anhydrytowe oraz mocne powłoki 
malarskie trzeba przeszlifować grubym papierem ściernym i dokładnie oczyścić odkurzyć. 
Ubytki w podłożu wyrównać za pomocą zaprawy szpachlowo-klejowej.  Przed nakładaniem 
szpachlówki podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. Podłoża suche i bardzo 
nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca się 
zagruntować głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym i odczekać do 
wyschnięcia ok. 4 godziny. Preparat nanosić na podłoże pędzlem. Jeśli po wyschnięciu 
preparatu podłoże jest nadal chłonne, to czynność gruntowania trzeba powtórzyć. 
 
5.2 Przyklejanie płyt styropianowych 
 
Przed zastosowaniem zaprawy klejącej do styropianu należy sprawdzić przyczepność 
istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności 
podłoża poniżej 20 mm należy wypełnić szpachlówką do tynków lub pokryć tynkiem 
cementowym. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki 
malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za 
pomocą myjek ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić 
szczotkami stalowymi, a następnie nasycić roztworem preparatu grzybobójczego, zgodnie z 
jego instrukcją techniczną. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki 
malarskie należy obmieść z kurzu, a potem zmyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia. 
Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych czy silikatowych, 
należy obficie zagruntować głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym i 
pozostawić do wyschnięcia, przez co najmniej 4 godziny. 



Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3÷4 cm i 
kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć 
uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa 
minimum 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można 
nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10–12 mm). Płyty styropianowe należy 
mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego 
układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy klejącej (po ok. 2 dniach), płyty należy szlifować papierem ściernym i 
przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość 
łączników powinna wynosić minimum 4 szt./m2. Największe siły wywołane wiatrem występują 
na pasmach szerokości ok. 2m, umiejscowionych wzdłuż krawędzi budynku i tam ilość 
łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. 
 
5.3 Wykonywanie warstwy zbrojącej na styropianie 
 
Po związaniu zaprawy klejącej (po 24 h) płyty należy szlifować papierem ściernym i 
dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi. Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie 
został pokryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe o pylącej 
powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym.  
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 
23 mm za pomocą stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego 
(z zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 
1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka nie była widoczna. Tak przygotowaną 
powierzchnię po związaniu należy przeszlifować papierem ściernym. 
 
5.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego 
 
Podłoża, które mają być pokryte farbą gruntującą, muszą być równe, zwarte, suche i wolne 
od substancji zmniejszających przyczepność: tłuszczów, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i 
warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć.  
Podkład można nanosić przy pomocy wałka lub pędzla; gruntowanie należy wykonywać 
równomiernie, bez przerw w pracy. 
Nie stosować w temperaturach poniżej +5 st.C (temperatura powietrza, podłoża, materiału), 
chronić elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (siatka 
rusztowaniowa). 
 
5.5 Wykonanie tynków mineralnych 
 
W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową konsystencję materiału poprzez 
ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 
stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej należy nadać 
mu jednorodną fakturę. Tynk zacierany packą uzyskuje wygląd gęsto ułożonych ziaren 
kruszywa. Nie wolno skrapiać tynku wodą. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 
zachowując jednakowe dozowanie wody. W przypadku konieczności przerwania pracy 
należy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuż wyznaczonej wcześniej linii. Następnie 
nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami świeżego tynku. Po przerwie 
prace należy kontynuować od wyznaczonego miejsca (krawędź nałożonego wcześniej tynku 
można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną). Renowacje tynku można przeprowadzić 
poprzez malowanie farbami akrylowymi, farbami silikatowymi oraz farbami silikonowymi. 
Podczas obróbki oraz wiązania materiału temperatura powietrza oraz podłoża nie może 
obniżyć się poniżej +5 st.C. Przy obróbce materiału zaleca się zabezpieczenie fasady we 
właściwy sposób przed działaniem bezpośredniego promieniowania słonecznego, deszczu 
oraz silnego wiatru. Nie wolno dodawać żadnych innych materiałów. 
 



5.6 Malowanie elewacji 
 
Budowa powłoki malarskiej: 
podłoże słabo chłonące: 
1 x podkład, farba rozcieńczona z wodą w stosunku 5:1 
1 x farba nierozcieńczona 
podłoże silnie chłonące: 
1 x podkład wgłębny silikonowy 
1 - 2 x farba. 
Farbę należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Nie stosować żadnych 
dodatków. 
Gruntowanie: 
Farbą silikonową z max. 20% dodatkiem wody, gruntować całą powierzchnię (po 
zagruntowaniu odczekać 12 godz.). Podłoże silnie chłonące gruntować podkładem 
silikonowym (po zagruntowaniu odczekać 24 godz.). 
Powłoka końcowa: 
Zależnie od pogody, min. 12 godz. po zagruntowaniu, nanieść 1 - 2-krotnie farbę 
silikonową. Przy dwukrotnym malowaniu odczekać min. 4 godz. między kolejnym 
malowaniem. Farbę silikonową można nanosić wałkiem lub pędzlem. 
Farbê nanosić równomiernie i bez przerw. 
Wskazówki i informacje ogólne: 
Nie nanosić w temp. poniżej +5 st. C (temp. powietrza, materiału, podłoża), bezpośrednim 
nasłonecznieniu, deszczu lub przy silnym wietrze, względnie osłonić odpowiednio elewację. 
Jednolitość barwy farby gwarantowana jest tylko w ramach jednego wsadu produkcyjnego. 
W celu ograniczenia odchyłek kolorystycznych zaleca się zamawianie farby na cały obiekt. 
Czyszczenie narzędzi: wodą zaraz po użyciu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem bezspoinowego systemu ociepleń obejmuje: 
 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami właściwej  
    karty  technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubość powłoki/warstwy 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami właściwej 
instrukcji ITB oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ociepleń opracowanymi przez SSO 
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi właściwej karty technicznej. 
 
7. Obmiar robót 
 
Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem, chyba, że warunki umowy stanowią inaczej. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane 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 
inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie prowadzany z częstością 
wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 
 
8. Odbiór robót 
 
Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem 

wymagań prawa budowlanego. 

9. Podstawa płatności 
 
Zasady i warunki dokonywania płatności za wykonane roboty określa umowa o wykonanie 
robót.. 
 
10. Przepisy związane 
 
Przepisy związane 
Normy 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
Inne dokumenty 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4995/20



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

B.20.00.00 
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 

 
1.  WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót z pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie niżej wymienionych robót: 
a)  montaż rurociągów i przyborów instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej 
b)  montaż armatury zaporowej, odcinającej i regulacyjnej 
c)  próby ciśnieniowe instalacji 
d)  wykonanie izolacji termicznej 
e)  regulacja i badanie instalacji 
 
1.4 Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami 
ogólnymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za realizacje robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami nadzoru  autorskiego i  inwestorskiego oraz zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
2. Materiały 
  
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

 
Użyte materiały powinny odpowiadać ogólnym warunkom stosowania materiałów i powinny 
posiadać atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania: 
- Państwowego Zakładu Higieny 
- Atesty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
- Certyfikaty jakości 
- Aprobaty techniczne 
Zamiany materiałów  i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą 
powodować zmniejszenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji i jej trwałości. 
 
2.2 Rodzaje materiałów 

 



Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robót są: 
 

-  przewody z rur wielowarstwowych typ PEX/Al./PEX do wody o parametrach o par. 90 

oC  i p = 10 bar 
- przewody projektowanej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z rur 

polietylenowych systemu PE 100 
- przewody z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych  z uszczelką  wg PN-80/C-89205 

PN-  81/C-89203 typ N i S. 
Rury powinny zostać poddane oględzinom wewnętrznym  i  zewnętrznym w celu 
potwierdzenia braku istnienia ubytków spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura i złączki do połączeń muszą posiadać wymagane certyfikaty. 
 
3.   Sprzęt 

 
Stosowany sprzęt  musi odpowiadać warunkom jego przeznaczenia i użytkowania 
określonym przez producenta, które gwarantują zachowanie wymagań jakościowych i 
bezpieczeństwa robót. Ponadto powinien posiadać ważne dokumenty uprawniające do jego 
eksploatacji. 
Prace będą wykonywane przy użyciu ogólnie stosowanych narzędzi. 
 
4.  Środki transportu 

 
Stosować transport zgodnie z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. Srodki i urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane wielkością i udźwigiem do transportu 
materiałów niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót instalacyjnych i 
budowlanych.  
Wyposażenie środków transportowych musi eliminować możliwość przemieszczania się 
przewożonych materiałów. 
 
5.  Wykonanie robót 

 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywane będą roboty. Podstawą może być 
informacja BIOZ. 
Montaż rur i przyborów rozpocząć od wytrasowania przebiegów i punktów montażu 
uwzględniając niezbędne skrzyżowania, obejścia i punkty stałego mocowania  i 
przesuwnego.  
W przejściach rur przez przegrody budowlane założyć tuleje ochronne stalowe, wolne 
przestrzenie uszczelnić należy szczeliwem plastycznym nie reagującym z materiałem rury. W 
przejściach przez stropy oddzieleń pożarowych zastosować tuleje stalowe szczelne gazowo. 
Przy układaniu przewodów w bruzdach ścian i kanałów założyć należy na rury izolacje PE z 
płaszczem  foliowanym.  
Izolacje  nie mogą ulegać rozwarstwieniu i pęknięciom i muszą być przechowywane poza 
oddziaływaniem promieniowania nadfioletowego. 
Krycie bruzd może zostać zrealizowane po próbach i odbiorze na gorąco. 
Przy montażu armatury zachować kierunek podłączenia w stosunku do przepływu, a 
dźwignie pokręteł ustawić w kierunku dostępnym dla eksploatacji. 
Umywalki i zlewy w pomieszczeniach instalować w odległości 5,0 cm od ściany, na 
wspornikach gładkich chromowanych. 
Wyjścia instalacyjne do wody zimnej, c.w. i kanalizacji zaopatrzyć w rozety chromowane. 
Wpusty podłogowe muszą być wyposażone w zamknięcia hermetyczne. 
Zmontowana instalacja powinna zostać poddana próbie na ciśnienie 7,5 bara (0,75 MPa) wg. 
warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych. 
 
6. Kontrola jakości robót 



Stosować ogólne zasady kontroli jakości robót z uwzględnieniem norm przedmiotowych i 
wymagań „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych i budowlanych”. 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie 
poszczególnych faz robót i obejmować: 
- Zgodność z dokumentacją projektową 
- Jakości użytych materiałów, na które dostarczono atesty 
- Roboty zanikające należy oceniać wszechstronnie i odbiór potwierdzić protokółem 
- Szczelności i czystości wykonanych instalacji potwierdzonych płukaniem i ewentualną   
  dezynfekcją przewodów wody zimnej i c.w. - potwierdzić protokółem 
- Sztywności ścianek szkieletowych i mocowania przyborów sanitarnych 
- Płaszczyzny posadzki z ukształtowanym spadkiem do wpustów  podłogowych 
- Działania armatury zaporowej i regulacyjnej na cyrkulacji c.w. 
-  
7. Obmiar robót 

 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m. - dla długości sieci i nnstalacji 
1 szt. - dla armatury, przyborów i detali 
kpl. - zestawów montażowych 
1 m3 - dla materiałów sypkich , cegły i masy betonowej 
 
8.  Odbiory robót 

 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają: 
a)  odbiorom robót zanikających jak wyprawienie bruzd i robót ziemnych 
b)  odbiorom częściowym uwarunkowanych  stworzeniem dostępności dla innych prac 
c)  szczelność połączeń rur kanalizacyjnych układanych w gruncie parteru. 
d)  szczelności instalacji wodociągowej i c.w. 
e)  wysokości montaży przyborów sanitarnych i podejść instalacyjnych 
f)  odbiorowi końcowemu 
- sprawdzenie protokółów z przeprowadzonych odbiorów częściowych 
- sprawdzenie naniesienia ewentualnych zmian i uzupełnień w dokumentacji 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej rzeczywisty obmiar wykonanych  
   robot  
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 
 
g) Odbiorowi ostatecznemu 
Odbiór ostateczny jest przeprowadzany po upływie okresu gwarancyjnego na podstawie 
oceny wizualnej ( i z ewentualnych reklamacji ) wykonanej przez Inwestora przy udziale 
wykonawcy robót. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3-ch 
lat. 
 
9.  Rozliczenia robót     

                                                                                                                   
Rozliczenie  robót należy realizować zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Zlecającym  i 
Wykonawcą i dokonać  odbiorem i oceną jakości i ilości wykonywanych robót na podstawie 
wyników obmiarów ze stanu rzeczywistego i wg warunków umownych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 

 
PN-81/B-10800 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 



PN-80/C-89205, PN-81/C-89203  Przewody z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych  
        z uszczelką  
PN-74/H-74200  Przewody z rur stalowych ocynkowanych.  
PN-90/H-74105 - Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 
PN-90/H-74107 - Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 1996 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  instalacji sanitarnych i przemysłowych cz. II.  
Instrukcje producentów wyrobów. 
BN-76/8860-01 - Elementy mocujące rurociągi 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

B.21.00.00 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w obiektach 

kubaturowych. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 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 instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

c) instalacje elektryczne siłowe 

d) montaż tablicy rozdzielczej budynku, głównej oraz tablic lokalnych 

e) montaż złącza kablowego 

f) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 

g) instalację piorunochronną 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 

normach i przepisach, których zestawienie podano w pkt 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową. 



Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

2. Materiały 

2.1.  Tablica rozdzielcza główna oraz tablice lokalne z wyposażeniem projektowanym 

indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 

2.2.   Złącze kablowe lub tablica przyłączająca w obudowie metalowej lub z tworzywa 

sztucznego o prądzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzyodpływowe, z układem 

samoczynnego załączania rezerwy (SZR) lub bez układu SZR. 

2.3.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 

450/750 V z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-

90056. 

2.4.   Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2 na napięcie 

znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054. 

2.5.   Oprawy fluorescencyjne 1×40 W, 2× 40 W, 4×20 W (do wnętrz) – nasufitowe 

wyposażone, lub nie, we własny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h. 

2.6.   Oprawy fluorescencyjne 1×40 W, 2×40 W (bryzgoodporne) wyposażone we własny 

układ zasilania awaryjnego jak w p.2.5. 

2.7.  Oprawy fluorescencyjne 2×40 W, 4×20 W do wnętrz, przeznaczone do wbudowania 

w sufity podwieszane wyposażone we własny układ zasilania awaryjnego jak w p. 2.5. 

2.8.  Oprawy do żarówek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W (ewakuacyjne) 

i oprawy do świetlówek kompaktowych. 

2.9.   Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub 

betonie. 

2.10. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do 

instalacji szczelnych). 

2.11. Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 

80 mm. 

2.12.  Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 

2.13.  Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 

A, 250 V. 

2.14. Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod 

tynkiem. 



2.15. Łączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub 

betonie. 

2.16. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle lub 

betonie. 

2.17.  Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm. 

(1) Odbiór materiałów na budowie  

 Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy 

dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego.  

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 

mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich 

wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 

atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego 

sprzętu: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 

– spawarka transformatorowa do 500 A. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 

i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne. 

5.2. Trasowanie 



Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 

oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 

pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 

być chronione przed uszkodzeniami.  

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, korytka blaszane itp.  

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 

osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 

przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 

wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy 

mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie 

dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 

sztucznego. 

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 

złączy świecznikowych. 

5.6. Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 



Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 

najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na 

drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako 

sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 

wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów  

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  

a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 

osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione 

ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa 

łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

– wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 

15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne 

wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania 

rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

b) wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami 

oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później 

zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych 

zasad. 



5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  

– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą 

dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic 

zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

 Układanie przewodów na uchwytach  

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego 

opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla 

przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno 

być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 

jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu 

do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów 

pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

 Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem 

tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach 

niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych 

wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.  

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable 

uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelnień. 

 Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  



– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego 

podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie 

przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.  

 Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków 

rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, 

zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.  

5.8.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać 

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 

zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 

w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 

przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek 

zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 

korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 

wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami. 



Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy 

wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych.  

5.10.  Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 

w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 

konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 

konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,  

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

– podłączyć obwody zewnętrzne  

– podłączyć przewody ochronne  

5.11.  Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku 

a) Zwody poziome  

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu 

odpowiednich wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. 

Zwody poziome należy instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy 

pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo 

zapalnych. 

b) Przewody odprowadzające  

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach 

budynku na wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być 

taka sama jak przy zwodach poziomych. 

Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie 

pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów 



odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy 

probierczych. 

c) Uziomy  

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe 

lub pionowe. 

Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie 

przewodzącymi. Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne 

urządzenia metalowe. 

5.12. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania 

i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres 

podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  

6. Kontrola jakości robót 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4],  

     [5] i przepisów [6]. 

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

         podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych elementów robót wg odpowiadających pozycji w 

przedmiarze robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne 8.4. 



9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. Przepisy związane 

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

B.24.00.00 

DROGI I PLACE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z projektowanym 

budynkiem . 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 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 instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie placu manewrowego 
- wykonanie drogi dojazdowej wewnętrznej i pieszych ciągów komunikacyjnych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 

normach i przepisach, których zestawienie podano w pkt 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową. Wymagania ogólne dotyczące robót – wg specyfikacji 

ogólnej. 

2. Materiały 

2.1 Piasek: wymagane cechy techniczne wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa 

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

2.2 Kruszywo drogowe: wymagane cechy techniczne wg PN-EN 13043:2004 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanka. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych. Wymagania techniczne. 



2.3 Beton: wymagane cechy techniczne wg PN-EN 206-1:2003 Beton. 

Konsystencja mieszanki betonowej, określona wg PN-B-06250:1988, powinna być co 
najmniej gęstoplastyczna. 
Wytrzymałosc betonu na sciskanie winna odpowiadac klasie B-20. 
Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 5%. 
Odporność betonu na działanie mrozu powinna byc taka, by obniżenie wytrzymałości 
na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie było większe 
niż 20%. 
2.3 Kostka brukowa: wymagane cechy techniczne wg PN-EN 1338:2005 Betonowa 
kostka brukowa. Wymagania i metody badań 

3. Sprzęt 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu do wykonania robót według specyfikacji ogólnej. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 

i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Roboty ziemne 
Układanie betonu cementowego powinno sie odbywać na czystej warstwie podbudowy 
przygotowanej zgodnie z dokumentacja projektową. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 
gruntowego powinien wynosić w warstwie do głębokości do 20cm nie mniej niż 1,03 
zagęszczenia uzyskanego normalną metodą Proctora wg PN-88/B-04481; w warstwie 
poniżej głębokości 20cm - nie mniej niż 1,00 zagęszczenia uzyskanego normalna metoda 
Proctora wg PN-88/B-04481; w nasypach wyższych niż 50cm i w warstwie zalegającej 
poniżej głębokości 50cm, nie mniej niż 0,95 zagęszczenia uzyskanego metoda Proctora wg 
PN-88/B-04481. Rzędne podłoża nie powinny mieć w stosunku do rzędnych projektowanych 
odchyleń większych niż +/ - 2cm. 

5.2 Wykonanie podbudowy 
Beton cementowy powinien być wbudowywany układarką wyposażona w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacja projektowa w sposób ciągły. Grubość układanej warstwy ma być tak dobrana, 
aby po zagęszczeniu wynosiła ona 26 cm. W miejscach trudno dostępnych dopuszcza sie 
ręczne układanie warstwy. Po sprawdzeniu, że ułożona warstwa nie wykazuje usterek, 
należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie powinno odbywać sie 
zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania. Zagęszczenie należy zakończyć nie 
później niż l godzinę od momentu rozłożenia mieszanki betonu cementowego. Sprzęt i 
metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w 
całym jej przekroju. Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. 
Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, zacieranie szczotka w celu łatwiejszego 
zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni warstwa zaprawy 
jest niedopuszczalne. 
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacja 
projektową. W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 
- szczeliny skurczowe pozorne poprzeczne i podłużne 
- szczeliny konstrukcyjne podłużne i poprzeczne 
Szczeliny skurczowe należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi 
piłami mechanicznymi na głębokość co najmniej 6 cm (lecz nie mniej niż 1/3 grubosci płyty). 



Nacinanie szczelin powinno być wykonane w czasie od l do 3 dni po ułożeniu betonu i 
wykonane tarczą grubości około 3 mm. Po cięciu należy zmyć woda mleczko cementowe. 
Szczeliny konstrukcyjne - krawędź boczną istniejącego pasma betonu - przed ułożeniem 
nowego - smaruje sie dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed 
połączeniem betonu obu pasm. Szczeliny należy wypełnić masą zalewową kauczukowo - 
asfaltową. 
Pielęgnacja ułożonej warstwy betomu powinna być przeprowadzona według jednej z 
następujących metod: 
- skropienie warstwy emulsją asfaltowa w ilości od 0,5 do l ,0 kg/m2, 
- skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, 
- utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciągu dnia,  
  w   czasie co najmniej 7 dni, 
- przykrycie folia na okres 7 dni, 
- przykrycie warstwa piasku lub grubej włókniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym,  
  w czasie co najmniej 7 dni. 
Wykorzystane materiały oraz sposób pielęgnacji powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera Kontraktu. Nie dopuszcza sie żadnego ruchu pojazdów i maszyn po betonie 
cementowym w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny 
może odbywać sie wyłącznie za zgoda Inżyniera Kontraktu. 
 
5.3  Wykonanie nawierzchni 
 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie zaleca się stosować kostki dostarczone z tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ  po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń 
infrastruktury technicznej (studzienek, włazów) powinna trwale wystawać od 3mm do 5 mm 
powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5 
mm. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu należy przykryć 
warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3 cm do 4 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 
przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnię należy oczyścić z 
piasku i można oddać do użytku. 
 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót wg specyfikacji ogólnej. 

W szczególności sprawdzeniu podlegają: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki   
  poprzeczne i wymiary poziome 
- rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie 

7. Obmiar robót 

Według wymagań specyfikacji ogólnej. 

8. Odbiór robót 



Według wymagań specyfikacji ogólnej. 

9. Podstawa płatności 

Według wymagań specyfikacji ogólnej. 

10. Przepisy związane 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-EN-197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

 


