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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z remontem części budynku internatu i nawierzchni drogowej w Sandomierzu  
przy ul. Mokoszyńskiej 6. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót  

wymienionych w  punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną .  

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych. 
Poniższe opracowanie  obejmuje  remont części budynku internatu i nawierzchni drogowej w Sandomierzu przy ul. Mokoszyńskiej 6. 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Budynek internatu – obiekt i urządzenia służące do zapewnienia zakwaterowania. 
1.4.2. Droga tymczasowa(montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących  zadanie 

budowlane na czas jego  wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący  do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania  
dokonywanych odbiorów Robót  przekazywania poleceń  i  innej korespondencji technicznej  pomiędzy Inspektorem Nadzoru , 
Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  , upoważniona do kierowania  Robotami i do  występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.5. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
1.4.6. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem  ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania . 
1.4.7. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami służący  do wpisywania  przez 

Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w 
Księdze Obmiaru  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  

1.4.8. Materiały- wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót , zgodnie z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami 
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.9. Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego przekroju osi  drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.10. Odpowiednia zgodność – zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji  nie został 

określony – z przeciętnymi tolerancjami  , przyjmowanymi zwyczajowo dla  danego  rodzaju robót budowlanych. 
1.4.11. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z 30 grudnia 1994 r  w sprawie  szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego. 
1.4.12. Odległość między przedmiotami – odległość między  punktami przedmiotów najbliżej  siebie położonymi , np. odległość kabla  

od innego kabla , od rurociągu, 
1.4.13.  Odległość pionowa  między przedmiotami – odległość  między rzutami pionowymi przedmiotów 
1.4.14. Odległość pozioma między  przedmiotami – odległość  między rzutami poziomymi przedmiotów 
1.4.15. Polecenie Inspektora – wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy  przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczące sposobu 

realizacji robót lub  innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.16. Projektant – uprawniona osoba  prawna lub fizyczna  będąca autorem  Dokumentacji Projektowej 
1.4.17. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni ścieków  
1.4.18. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie  w realizacji zadania budowlanego , np. dolina 

,rzeka , bagno itp. 
1.4.19. Przeszkoda sztuczna – dzieło  ludzkie stanowiące  utrudnienie w realizacji  zadania  budowlanego , np. droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.20. Przykrycie – osłona ułożona na d siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed  mechanicznym uszkodzeniem  od góry 
1.4.21. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  funkcji terenom naruszonym  w czasie 

realizacji  zadania budowlanego  
1.4.22. Rysunki- część  Dokumentacji Projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę  i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 
1.4.23. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika  i oprawy  oświetleniowej ulicznej , w której w 

podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające.  
1.4.24. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i technologiczną , zdolna 

do samodzielnego spełnienia  przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać  na wykonaniu robót 
związanych z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją  
          Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót  i poleceniami Inspektora . 
1.5.1. Przekazanie placu budowy . 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac budowy wraz ze  wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i  współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik 
budowy, oraz dokumentację  projektową  i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktówpomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.     
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego , 
Wykonawca sporządzi brakujące  rysunki i Specyfikację Techniczną na własny koszt w  4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi  
do zatwierdzenia. 
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1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, 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  następująca ich ważność: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
2) Dokumentacja projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót. 
Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości  docelowe , od których  
dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być  
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a  rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te wartości  , to roboty winny być 
prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub elementów  budowli znajdowały się w przeważającej mierze w 
pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną , ale 
osiągniętą zostanie  możliwa do zaakceptowania   jakość  elementu budowli , to Inspektor  może zaakceptować takie roboty i 
zgodzić się  na ich pozostawienie , jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  ceny kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami  
szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową  lub specyfikacją techniczną , i 
wpłynie to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi , a roboty  
rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji Kontraktu aż do  zakończenia  i odbioru 
końcowego robót. 

W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. ,zatrudni dozorców i podejmie  wszelkie inne środki 
niezbędne dla ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków , dla których  jest to nieodzowne  ze 
względów bezpieczeństwa . 
Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem  oraz przez 
umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora. Tablice informacyjne  będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały okres  realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się , że  jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie 
podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie  się do przepisów  i norm  dotyczących ochrony środowiska na placu i 
wokół placu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń lub  uciążliwości  dla osób lub własności społecznej i innych , a  
wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania . Stosując  się do  tych  
wymagań  Wykonawca  zapewni spełnienie 
następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nie powodować  

zniszczeń w środowisku naturalnym 
b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 
c) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

            Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych w         
             odpowiednich przepisach  dotyczących ochrony środowiska , obciążają Wykonawcę. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz  
produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych,   mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem  osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy . 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym  od dopuszczalnego. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą  miały  świadectwa dopuszczenia, wydawane przez  uprawniona jednostkę ,  
jednoznacznie określające brak  szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko. 
Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika ( np.  materiały 
pylaste) mogą być użyte  pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania .  
Jeżeli wymagają  tego odpowiednie  przepisy Zamawiający  powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów  od właściwych  
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  specyfikacjami , a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenia środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swój koszt  naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności  powinien być  nie gorszy niż przed  powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu takich jak:  przewody , rurociągi, kable 
teletechniczne itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie  dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ,  bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli 
urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia  przed 
uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. 
Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń  uzbrojenia terenu 
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy  transporcie  materiałów i sprzętu na drogach 
publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska On wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób ciągły będzie  
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Uzyskanie  zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za  
uszkodzenia dróg , które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących warstwach nawierzchni  w 
obrębie placu budowy . 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie  zobowiązany do 
napraw uszkodzonych elementów na  własny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  niebezpiecznych , 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  budowie oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
Cenie Kontraktowej.    

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty 
rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów  i odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych oraz  reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie , że  wszelkie  materiały z danego  źródła uzyskają  
zatwierdzenie. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora  materiału ze wskazanego źródła , Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inspektora  materiał z innego źródła. 
Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła  
w sposób  ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  w czasie postępu  robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.   
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek  inne koszty  związane z pozyskaniem i 
dostarczeniem  materiałów do robót . 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów  na placu  budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach  kontraktowych będą  wykorzystane do robót  lub odwiezione na  odkład  odpowiednio do wymagań  kontraktu i 
wskazań Inspektora.      
Z wyjątkiem  uzyskania  na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie  prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 
Humus i nadkład czasowo  zdjęte z terenu wykopów  , będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu robót. 
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2.3 Inspekcja materiałów. 
Materiały i wyroby mogą być okresowo  kontrolowane przez Inspektora  w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich  właściwości . Wynik tych kontroli będzie  podstawą  akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy , bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora . Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie  tych materiałów  do innych robót , niż te , dla 
których zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem .  

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
             Wykonawca  zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one  potrzebne do robót , były zabezpieczone   
            przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją  jakość i  właściwość do robót i były  dostępne do kontroli przez Inspektora.  
             Miejsca czasowego składowania  będą po zakończeniu robót  doprowadzone przez  Wykonawcę do ich pierwotnego stanu , w sposób  
            zaakceptowany przez Inspektora. 
2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego  zastosowania materiału w 
wykonanych robotach , Wykonawca  powiadomi Inspektora o swoim  zamiarze , co najmniej  trzy tygodnie przed użyciem 
materiału , albo w okresie  dłuższym , jeśli będzie to  wymagane dla badań  prowadzonych przez  Inspektora. Wybrany i  
zaakceptowany  rodzaj materiału  nie może być  później zmieniany  bez zgody Inspektora . 

3.    SPRZĘT 
              Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje  niekorzystnego  wpływu na jakość  

wykonywanych robót. Sprzęt  używany  do robót  powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien  odpowiadać  pod 
względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i  projekcie  organizacji  robót , zaakceptowanym 
przez Inspektora ; w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora. Liczba i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi  w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymany w dobrym stanie  i gotowości pracy. 
Będzie on  zgodny z  normami ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja  projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków Kontraktu , zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT 
             Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu , które  

 nie  wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie  przewidzianym kontraktem.      
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  
dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na  
polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca  stworzy  warunki i będzie  je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia do wjazdu na drogi  publiczne środków 
transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować  ich zanieczyszczenie. 
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5.      WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem , oraz za jakość  zastosowanych materiałów i  
wykonywanych robót , za ich zgodność  z  dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem 
zapewnienia jakości , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  
wytyczenie  w terenie  i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora . Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  
Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną  , jeśli  wymagać tego  będzie Inspektor , poprawione przez  Wykonawcę  
na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność . 
Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora  dotyczące akceptacji  lub 
odrzucenia  materiałów  i elementów  robót będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w Kontrakcie , dokumentacji 
projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , a także  w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
uwzględni wyniki  badań materiałów  i robót ,rozrzuty normalnie  występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów , 
doświadczenia z przeszłości , wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  na rozważaną kwestię . 
Inspektor  jest upoważniony do  kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materiałów  dostarczonych na budowę  lub na niej 
produkowanych , włączając przygotowanie  i produkcję  materiałów . Inspektor  powiadomi Wykonawcę  o wykrytych wadach i 
odrzuci wszystkie te materiały i roboty , które  nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiałami należy postępować  jak w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora  będą  wykonywane  nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym , po ich  otrzymaniu przez 
Wykonawcę , pod groźbą  zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca. 
 
 



Remont części budynku internatu i nawierzchni drogowej w Sandomierzu 
 
 

 
Pracowania Projektowa do kwadratu Połaniec 

 
 
 6 

5.2. Wady robót spowodowane  przez poprzednich wykonawców. 
Jeżeli Wykonawca  wykonał roboty  zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegółową  Specyfikacja Techniczną , a 
zaistniała wadliwość  tych robót spowodowana została  robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców , to Inspektor 
zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminować  ich wady , a  Wykonawca  wykona 
dodatkowe  roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  programu zapewnienia jakości , w 
którym  przedstawi on  zamierzony sposób  wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót  zgodnie z dokumentacją  projektową , Szczegółową Specyfikacją Techniczną  oraz poleceniami i ustaleniami  
przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia  jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną  opisującą : 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- BHP 
- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych  elementów robót 
- System(sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- Wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli robót 
- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów  a także sposób i formę  przekazywania tych 

informacji Inspektorowi 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    

- wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzania  pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów , spoiw, lepiszczy 
, kruszyw , rur  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , prowadzonych podczas  dostaw materiałów , 

wytwarzania mieszanek i poszczególnych elementów robót , sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby  osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów . 
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli , włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania  próbek i badań  materiałów oraz robót i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i  badań  materiałów oraz  
robót. 
Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  w celu 
zademonstrowania  , że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie , że  
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . 
Minimalne wymagania , co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone  w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , 
normach i wytycznych. 
W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić  wykonanie  
robót zgodnie z  Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie  stosowane urządzenia i sprzęt  posiadają ważną  legalizację , zostały  
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom  norm  określających procedury badań . 
Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich inspekcji . 
Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń , sprzętu , 
zaopatrzenia materiałowego , pracy personelu jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne , że mogą  wpłynąć  ujemnie na  jakość 
robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do robót i dopuści je  do użycia dopiero wtedy  , gdy  niedociągnięcia  zostaną  
usunięte i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów , sprzętu itp. 
Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości  ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą 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 .   
Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych materiałów , które budzą  wątpliwości , co do  
jakości , o  ile kwestionowane  materiały nie   zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych  
dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  stwierdzenia usterek , w  przeciwnym  wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  Inspektora. Próbki dostarczone przez  
Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i  oznakowane  w sposób  zaakceptowany przez  
Inspektora . 

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  norm.  
W przypadku , gdy normy  nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej  , stosować należy  
wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane  
przez Inspektora . 
Przed przystąpieniem do  pomiarów  lub badań  Wykonawca powiadomi  Inspektora o  rodzaju , miejscu  i terminie  pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu  pomiaru lub badania  , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań. 
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Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów  z wynikami  badań  jak najszybciej , nie później  jednak niż  w 
terminie określonym w programie zapewnienia  jakości.   
Wyniki badań  będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach  według dostarczonego  przez niego wzoru lub innych , przez 
niego zaaprobowanych. 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 
         Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor uprawniony jest  do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania     
         materiałów  u źródła ich wytwarzania i zapewniona  mu będzie  wszelka potrzebna  do tego pomoc  ze strony Wykonawcy i  
         producenta materiałów. 
          Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robót  przeprowadzonego przez  Wykonawcę , będzie oceniać  zgodność              
         materiałów i robót  z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie  wyników badań dostarczonych  przez Wykonawcę. 
          Inspektor  może pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy , na swój koszt . Jeżeli  wyniki tych        
           badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne , to Inspektor  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium  
           przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań  , albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  
          materiałów i robót z  dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną . W takim przypadku  całkowite koszty  powtórnych lub   
        dodatkowych  badań  i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.      
6.7.    Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 

Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę , Inspektor  może dopuścić   do użycia  materiały  posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną  zgodność  z  warunkami podanymi w  Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku  materiałów , dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację Techniczną , każda partia  dostarczona do robót  
będzie posiadać atest określający  w sposób jednoznaczny  jej cechy . Produkty przemysłowe  będą posiadać  atesty  wydane przez  
producenta  , poparte w razie  potrzeby wynikami  wykonanych przez niego badań . Kopie  wyników tych badań będą  dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy  zainstalowany na urządzeniach  lub maszynach musi  posiadać ważną  legalizacje  
wydaną przez  upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty , a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane w  dowolnym czasie. Jeżeli  zostanie stwierdzona  
niezgodność  ich właściwości z Specyfikacją Techniczną  to takie materiały  i/lub urządzenia  zostaną odrzucone. 

 6.8.  Dokumenty budowy. 
         (1) Dziennik budowy. 
              Dziennik budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie  od 

przekazania Wykonawcy terenu  budowy do  końca  okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie dziennika 
budowy  zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu  bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz  technicznej i gospodarczej  strony budowy. 
Każdy zapis  w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania , podpisem osoby, która dokonała zapisu z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą techniką  , w 
porządku  chronologicznym , bezpośrednio jeden pod  drugim , bez przerw. 
Załączone do dziennika  budowy  protokoły i inne dokumenty  będą  oznaczone kolejnym  numerem załącznika  i opatrzone 
datą  i podpisem  Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w szczególności : 

- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy 
- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakości i harmonogramów  robót 
- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót 
-  przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy przerw i  ich przyczyny 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem  powodu 
- zgłoszenia i daty odbioru  robót zanikających, ulegających zakryciu , częściowych i końcowych  odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających  ograniczeniom  lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
- dane dotyczące czynności  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w  trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane  dotyczące jakości materiałów , pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem , kto je  przeprowadzał , 
-  inne istotne  informacje o przebiegu robót 

               Propozycje , uwagi i wyjaśnienia  Wykonawcy  , wpisane do dziennika budowy   
               będą przedłożone  Inspektorowi  do ustosunkowania się . 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  ich przyjęcia  lub zajęcia 
stanowiska. 
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest  jednak strona  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń Wykonawcy robót. 

                (2) Księga obmiaru 
 Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego    
 postępu każdego z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza   
 się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym „ślepym” kosztorysie i  wpisuje się do  księgi obmiarów. 
(3) Dokumenty jakościowe 
Atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia  jakości ,  dokumenty te  stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być  udostępnione  na każde  życzenie Zamawiającego. 
(4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) , następujące  dokumenty: 
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a) protokoły przekazania placu budowy 
b) protokoły odbioru  robót 
c) protokoły z narad i ustaleń 
d) korespondencje na budowie 

               (5)  Przechowywanie dokumentów  budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginięcie  
któregokolwiek  z dokumentów budowy  spowoduje jego  natychmiastowe  odtworzenie w formie  przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty  budowy będą zawsze dostępne  dla Inspektora i przedstawione do  wglądu na  życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        

              Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i   
             specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robót i terminie 
obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej  w 
Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do celu terminowo ustalonej  płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.       

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie  pomiary długości i odległości 
pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  obmierzone równolegle w metrach  wzdłuż  linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót  nie wymagają  tego inaczej  objętości  będą wyliczone  w m3 jako 
długość pomnożona  przez średni przekrój . 
W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach  lub 
belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w ateście producenta  podano ich  wymiary lub masę  , dane te mogą  stanowić  
podstawę  do ich  obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a ich  akceptacja nastąpi na podstawie  
tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie  określono w specyfikacji technicznej. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu  ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych. 
Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  określonych w dokumentacji  projektowej.      

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie  obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę . 
Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa  legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymane w dobrym stanie  w całym okresie  trwania robót.        

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót a także w przypadku występowania 
dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi szkicami umieszczonymi  na karcie 
księgi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1  Rodzaje odbiorów  robót. 

 W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  , roboty podlegają następującym etapom odbioru , 
dokonywanym przez Inspektora  przy udziale wykonawcy: 
a) odbiorowi końcowemu 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu       

8.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu  do ich ilości , jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  przez Wykonawcę  wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  kontraktowych . 
Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników  badań i 
pomiarów , ocenie  wizualnej oraz  zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektowa i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  
i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie  wykonania robót uzupełniających  i robót  poprawkowych. 
W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających  , komisja  przerwie swe 
czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego . 
W przypadku  stwierdzenia przez komisje  , że jakość wykonanych robót  w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem  tolerancji  i nie  większego wpływu na 
cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja  dokona potrąceń  , oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.   

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót jest  protokół  odbioru końcowego robót sporządzony 
wg. wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować  następujące dokumenty: 
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 
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- Specyfikacja techniczna 
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających i   
   ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 
- Ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księga obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z  
   specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań  i   
   pomiarów  załączonych do  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z  
   programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
- Sprawozdanie techniczne 
- Protokoły odbioru przez Straż Pożarną. 
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

- zakres i lokalizację wykonanych robót 
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji  

projektowej przekazanej przez  Zamawiającego 
- uwagi dotyczące  warunków realizacji  robót 

                W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do odbioru  
                końcowego, komisja w porozumieniu  z wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin  odbioru końcowego  robót. Wszystkie  
                  zarządzone przez komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
                Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja.    

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie  wykonanych  robót związanych  z usunięciem  wad stwierdzonych  przy odbiorze  
końcowym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
        Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę za  jednostkę  obmiarową  ustalona dla danej        
       pozycji „ślepego” kosztorysu. 

                    Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie ,   
                 określone dla tej roboty w punkcie  9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
                Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody,  
budowa dróg  dojazdowych itp. ) koszty dotyczące oznakowania robót,  wydatki dotyczący bhp , usługi obce na 
rzecz budowy ( obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), opłaty za dzierżawę  placów i dróg, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić  
w czasie realizacji robót  i w  okresie  gwarancyjnym  

- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
                   Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. 
                     Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną pozycje  w wycenionym „ślepym” kosztorysie jest ostateczna i   
                   wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych  tą  pozycją kosztorysową za wyjątkiem  
                   przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  zaplecze  umożliwiające  pełnienie funkcji 
nadzorczych na budowie. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
1.     Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejsze szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząca wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, 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 rozbiórek występujących w 
obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. - Rozbiórki 
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 wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.     Materiały 
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 
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3.     Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4.     Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.     Wykonanie robót 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
-    teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
-  zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące 
uzbrojenie. 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.2.1.  Obiekty kubaturowe 
(1)  Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem. 
(2)  Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 
(3)  ściany, posadzki rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. Materiały posegregować i odnieść lub 
odwieźć na miejsce składowania. 
(4) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i 
składować. 
(5)  Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać 
gruntem rodzimym. 
(6)  Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
5.2.2.  Rozbiórka ogrodzenia  
(1)  Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w miejscu składowania. 
(2)  Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz składować. 
(3)  Wykopy zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować. 
6.     Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
7.      Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.01.01.00. - Rozbiórki - [1 szt.] 
8.     Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.     Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych 
w punkcie 7. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1- Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec 
zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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 [ trybuny ziemne ].  
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.  Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
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. 
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2.2.  Grunty do wykonania podkładu 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.  Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 
2.4.  Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 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>5ra/d, 
-  zawartość części organicznych I<2%, 
-  odporność na rozpad <5%. 
2.5.  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. 
5.1.2.  Wykopy w osłonie ścianek szczelnych  
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. 
Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod osłoną ścianek szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu. W czasie wbijania elementów 
ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 
-  ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 
-  szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
-  dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
5.1.3.  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 mało spoistych 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. 
5.1.4.  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 
5.2.1.  Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2.  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. 
5.2.3. 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. 
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(3)  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4)  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na caiej 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 
5.3.1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
5.3.2.  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 nic 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 stanic 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.  
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. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

  BETON 
 

1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, betoniarskich. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w 
elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne 
B.04.02.00 Podbetony. 
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 cementosomochody 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. 
c) 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 można wykonać 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, 
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*  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-0Ó712/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.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy tunelu. 
-  B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj. 
-  nasiąkliwość nie większa jak 4% 
-  mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i 
rozmrażania. 
-  B-25 dla wykonania osłony izolacji 
-  B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 
-  B-10 dla podbetonów i podkładów Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie 
2.3.  Materiały do wykonania podbetonu. 
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. 
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(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 stanic 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 ws2ystkich 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 uderzenia". 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. 
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*  Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 
(zgodnie z normą PN-63 r -06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 
(1)  Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 
*  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-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 powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. 
wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm, 
(2)  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. : 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 pęknięć i porów. 
*  wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lek-;, wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć 
powierzchnie szkliste. 
5.6.  Wykonanie podbetonu. 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod wzg.;- 
dla nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowanie" 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
6.     Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i: podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają 
odbiorowi. 
7.      Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 -Im3 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. W 
szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 
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. 
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym, 
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:J990  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 
ROBOTY MUROWE 

1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów 
ceramicznych. 
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 tzn.:  
B.05.04.00. Ścianki działowe 
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1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1. ,5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.     Materiały. 
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2 2. Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
*  Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
*  Masa 3,3-4,0kg 
*  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 i,5m na inne cegły nie rozpadła się. 
2.2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 1.5 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. 
2.2.3.  Cegła dziurawka klasy 50 
*  Wymiary I = 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. 
2.2.4.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
*  Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
*  Wymiary typ Kl 1 = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
*  Masa typ Kl 2,3-2,9 kg 
*  Wymiary typ K2 1 = 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: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm, 
Odmiany: 500 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.  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  :     5 
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 
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-  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: 
a)  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. 
b)  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po 
zakończeniu ścian głównych. 
c)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 
stosować strzępią zazębione końcowe. 
d)  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. 
e)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f)  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g)  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 kratówki i innych elementów ceramicznych,  betonu komórkowego,  
5.1.1.  Spoiny w murach. 
-  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 strzępią 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. 
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłonowych. Można ją również 
stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
b)  Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
c)  Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania 
cegły pełnej. 
d)  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. 
6.     Kontrola jakości. 
6.1.  Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze 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. 
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury nie spoinowane 

1 2 3 4 

1. Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze 
długości - na całej powierzchni 3 10 6 20 

2. Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m - na wys. 
kondygnacji - na całej wysokości 

3 6 
20 

6 
10 30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu - na 1 m 
długości - na całej długości 

1 
35 2 30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu  - na całej 
długości 1 10 2 20 

5. 

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. 
8.1.  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. 
8.2.  Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. 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  
PN-B-12050:1996  
PN-B-1201J:1997  
PN-EN 197-1:2002 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wyroby budowlane ceramiczne. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
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. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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. 
- Tynki wewnętrzne 
- Tynki cementowo-wapienne  
- Suche tynki 
- Okładziny ścienne wewnętrzne. 
- 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 1008:20041 
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 mul. 
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 +5DC. 
*  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 niniejsza 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.  Wykładziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 
2.6.  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. 
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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 mydlą lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych. 
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 cement owo-
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 tub 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 za-szpachlować zaprawą gipsową. 
5.6. Roboty kamieniarskie. 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
1.  Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 
2.  Podłoże: 
*  wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych. 
*  odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu ±10 mm/m 
3.  Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 
*  przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż: 
-  30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
-  40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 
-  50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
-  80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 
*  elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w miejscach oznaczonych w 
projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty 
zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 - 4 punkty. 
*  przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu kotwiącego. 
*  elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w 
płytach. 
4.     Ochrona kamienia przed korozją. 
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu. 
Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 
5.     Kryteria oceny jakości i odbioru. 
*  sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
*  sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
*  sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
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, 
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*  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 laty 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 ni 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., 
-  trwale 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/l m. 
8.4.  Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4 
9.     Podstawa płatności. 
B.09.01.01 i B.09.03.00 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.09.01.02 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.09.02.00 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 zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003                      Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003                      Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 
PN-B-11205:1997                     Elementy kamienne. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99                    Płyty kartonowo-gipsowe   
PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
POSADZKI 

1.    Wstęp. 
1.l. 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. 
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
- Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 
wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych.  
- Posadzki właściwe. 
- Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem 
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 
- 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 wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
- Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 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 mul. 
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.04.01.00) 
2.4.  Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
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 klej. 
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. 
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d)  Pakowanie; 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m~ 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. 
2.5. Materiał o strukturze antypoślizgowej Wymagania: 
-  dobra przyczepność do betonu, 
-  właściwości penetracyjne, 
- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
-  elastyczny (od -20° do + 250°C) 
-  wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

 zaprawa samopoziomująca 

Zaprawa samopoziomująca   

Samoczynnie poziomująca się i wygładzająca zaprawa do wyrównywania podłoża w 
zakresie 0,5 - 10 mm .  

Poziomowanie i wygładzanie podłoży , łącznie  z asfaltem lanym , posadzek 
betonowych i ceramicznych  pod wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe , 
warstwą o grubości 0,5 -10 mm w jednej czynności roboczej .Nadaje się  również do 
szpachlowania porów asfaltobetonu drobnoziarnistego . Nie stosować do 
wykonywania szlicht i jastrychów . Do stosowania wewnątrz pomieszczeń .  

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 dy-
latacyjnych. 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. 
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 ipo okresie gwarancyjnym). 
6.3   Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
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. 
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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 sie 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 grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki. 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą 
naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 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. 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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 montażu bram oraz stolarki 
drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi:  
- Drzwi  
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.     Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. Drewno. 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej. 

Różnice wymiarów w mm okien drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m     5 5 
powyżej 1 m       5 5 
różnica długości przeciwległych elementów  do 1m    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 
2.2.  Okucia budowlane. 
2.2.1.  Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-oskmowe. 
2.2.2.  Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm -wymaganiom określonym w 
świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona 
norma, 
2.2.3.  Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, 
przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
2.3.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
2.3.1.  Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować: 
-  elementy drzwi, 



Remont części budynku internatu i nawierzchni drogowej w Sandomierzu 
 
 

 
Pracowania Projektowa do kwadratu Połaniec 

 
 
 26 

-  powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w 
świadectwach ITB. 
2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć 
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych 
na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 
pomieszczenia. 
2.4.  Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
2.4.1.  Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do 
gruntowania. 
2.4.2.  Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania. 
2.5.  Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
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. 
2.6.  Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 
2.7.  Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 
2.8. 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 upakowanie. 
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. Sposób składowania wg punktu 2.8. 
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 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 kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
*   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. 
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*  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.05.00.00. 
*  Ościeżnicę 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. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót 
szklarskich. 
6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 
-  sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-  sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i B.11.03.01) z 
elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
-  sprawdzenie jakości materiałów z których zostaia wykonana stolarka, 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania. 
-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8.    Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie gotowej stolarki, 
-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
-  dopasowanie i wyregulowanie 
-  ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
9.   Przepisy związane. 
PN-B-!0085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-I3050        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-8i607:1998      Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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 robót malarskich obiektu 
wg poniższego. 
B.12.01.00 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. 
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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. 
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.  Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-S1901:2002 
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 
2.5.4.  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 |im 
-  przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
-  elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nic 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 +8CC. 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. 
 



Remont części budynku internatu i nawierzchni drogowej w Sandomierzu 
 
 

 
Pracowania Projektowa do kwadratu Połaniec 

 
 
 29 

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. 
5.3.   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 +5DC 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 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. 
10.    Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003 
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002 
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997 
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Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
Wapno budowlane. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
Farby olejne i alkidowe. 
Emalie chlorokauczukowe. 
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA                   
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i 
montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych  poza rozdzielnicami, 
montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z  przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, 

dla obiektów kubaturowych oraz    obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na  celu wykonanie 
robót związanych z: 

kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w 
celu przygotowania podłoża (w   szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu    instalacyjnego itp.), 

ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją  techniczną, 
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów  wyznaczonych w dokumentacji, 
ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach  zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie 

zaprojektowanych przewodów  (np. dla sieci teleinformatycznych), 
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich  wyznaczonych kabli i przewodów, 
przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami  kwalifikującymi montowany element instalacji 

elektrycznej. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

aprobata techniczna – dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do określonego zakresu robót z wyposażeniem, 
wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi – służących do łączenia, sterowania, pomiaru, 
zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elektrycznych; 

instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem 
i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także rządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do 
przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej; 

instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym służącym do rozliczeń pomiędzy dostawcą 
i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia 
zabezpieczającego instalację odbiorcy od strony zasilania; 

kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno – lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, przeznaczony do przewodzenia prądu 
elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną i pancerz uzależniony od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanały 
podziemne, powietrze itp.) 

łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych między rozłączonymi częściami 
poszczególnych biegunów o wytrzymałości elektrycznej i innych właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń; 

napięcie znamionowe instalacji – napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część została zaprojektowana (zbudowana) 
obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który może płynąć długotrwale w określonych 

warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu; 
obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym cześć bądź wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w 

poszczególnych obwodach są włączone i pobierają energię; rozróżnia się obciążenie instalacji prądem lub mocą; 
obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów 9np. odbiorniki, aparaty elektryczne, łączniki) odpowiednio połączonych ze sobą 

przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii (złącze, źródło awaryjne) chronionych wspólnym 
zabezpieczeniem 

odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii    elektrycznej w inną formę energii, np. światło, 
energię mechaniczną; 

osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od sposobu układania przewodów instalacji 
elektrycznej, przeznaczony do mocowania, łączenia i ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe i 
zaciskowe, rury os łonowe itp.) 

oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne, zasilane z podstawowego źródła energii (złącza), 
zapewniające w danym miejscu wymagane warunki oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych; 

oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu 
podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz 
umożliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne) 
oświetlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych źródeł zasilania (akumulatory); 

prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas    normalnej pracy; 
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prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, pojawiający się w obwodzie elektrycznym na skutek 
wystąpienia zwarcia (stanu zwarcia); 

przewód elektryczny element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, wykonany z materiału o dobrej przewodności 
elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji; 

przewód neutralny (N) – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci i mogący służyć do przesyłania energii 
elektrycznej; 

przewód ochronny (PE) – przewód lub żyła przewodu przeznaczony do połączenia: 
części objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu, oraz uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania 
lub sztucznego punktu neutralnego; 

rozdzielnica – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i 
pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojącej, przyściennej lub wnękowej – z jednej strony połączony ze złączem 
doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – z wewnętrznymi liniami zasilającymi (WLZ); 

uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu 
elektrycznego z ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych; 

uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący elektryczne połączenie przewodzące z tym 
gruntem (ziemią); 

wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – część obwodu elektrycznego, która wraz z odgałęzieniami stanowi układ zasilający w energię 
elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze. 

urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, 
przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy 
bezpośrednim dotyku. 

oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego 
lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i 
bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz 
przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą 
chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne 
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, 
odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z 
dokumentacją; . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
kucie bruzd i wnęk, 
osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 
montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
1.6. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 
późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru 
1.7. Nazwy i kody: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z: 

CPV – 45315700 – 5, Tablice rozdzielcze 
CPV – 45311100 – 1, Linie zasilające WLZ. 
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CPV – 45311000 – 0, instalacja oświetlenia 
CPV – 45311200 – 2, oprawy oświetleniowe 
CPV – 45315100 – 9, Sprawdzenia i pomiary instalacji 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować 
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Międzynarodową Komisję  Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie 
budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
2.3. Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm². 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do 
bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od 
przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje układanych 
przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 
1,5mm². 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm² należy stosować obowiązkowo 
przewody miedziane. 
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki 
wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników 
lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); 
szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 
2.3.1. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami 
lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i 
przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią 
osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego 
wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w 
formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, 
ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. 
Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo 
sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w 
zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich 
szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla 
umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania 
równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. 
Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach 
estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. 
Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie 
użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie 
stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają 
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i 
przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub 
karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63mm (większe dla kabli o dużych przekrojach 
żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub 
ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42mm, średnice typowych rur 



Remont części budynku internatu i nawierzchni drogowej w Sandomierzu 
 
 

 
Pracowania Projektowa do kwadratu Połaniec 

 
 
 33 

karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48mm i sztywnych od ø 16 do ø 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w 
instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400mm należy wykonane z tworzyw sztucznych, blach 
aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz 
pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu 
podtynkowego, z pierścieniem ø 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, 
warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także 
w podłogach pustakowych lub podniesionych. 
2.3.2. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i 
mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre 
elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez 
wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako 
łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 
niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w 
wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór 
typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, 
natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki 
muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60mm, 
rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą 
„pazurków” i / lub wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, 
montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i 
przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe 
izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, 
dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
Przejścia przez ściany – należy zaizolować p.poż. 
2.3.3. Sprzęt instalacyjny 
a) Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach    ø60mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania  bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów 

lub przyklejane. 
Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5mm2. 
Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub    niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne: 
napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
prąd znamionowy: do 10 A, 
stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

b) Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm 

za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w  styk ochronny i przystosowane do instalowania 

bezpośredniego na podłożu za  pomocą wkrętów lub przyklejane. 
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz 

neutralnego. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o    przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od 

zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących  płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

c) Sprzęt oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia,  zawierającego co najmniej: 
dobór opraw i źródeł światła, 
plan rozmieszczenia opraw, 
rysunki sposobu mocowania opraw, 
plan instalacji zasilającej oprawy, 
obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 
zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i 

warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów 

ułożonych na stałe nie może być    mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody 
   układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów  budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 
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do żarówek, 
do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 
do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 
do lamp sodowych, 
do lamp ksenonowych. 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody do 
opraw; nadano oprawom następujące 

oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 
zwykła IP 20 
zamknięta IP 4X 
pyłoodporna IP 5X 
pyłoszczelna IP 6X 
kroploodporna IP X1 
deszczoodporna IP X3 
bryzgoodporna IP X4 
strugoodporna IP X5 
wodoodporna IP X7 
wodoszczelna IP X8 

W praktyce zdarza się, że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i 
wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie 
znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczoodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg 
ochronny dla opraw drogowych). 
2.3.4. Sprzęt do innych instalacji 
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji: 

przyzywowej (dzwonki, gongi), 
telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne), 
antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej). 

2.3.5. Specyfikacja materiałowa 
Materiały zostały wyspecyfikowane w przedmiarze robót. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji 
są: 

przewody instalacyjne energetyczne w podwójnej Izolacji puszki osprzętowe i rozgałęźne rurki giętkie do układania instalacji 
oprawy oświetleniowe wyposażone w moduły zasilania awaryjnego 
oprawy oświetleniowe oświetlenia podstawowego 
obudowa i aparaty modułowe prod. Legrand lub równorzędne 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
SST, 

są właściwie oznakowane i opakowane, 
spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w 

odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.5. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”)lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów 
producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 
mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem 
3. SPRZĘT, MASZYNY I NARZĘDZA 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 
Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, 
ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
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5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

przemieszczenie w strefie montażowej, 
złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc    montażu osprzętu, 
roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, 

zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 
łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy 

kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 
puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna)    krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana 

(zlicowana) z tynkiem, 
przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 
koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i 

przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów 
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być 
ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-   04700:1998/Az1:2000. 
5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować 
wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie 
faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach 
powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy 
przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych 
należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a 
przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń 
wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – 
głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki 
zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Szczegółowy wykaz materiałów 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000 
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się  
z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji 
powykonawczej, stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli    i przewodów, stanu i 
kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych    materiałów, 

sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
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poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej  potwierdzonych protokołem przez wykonawcę 
montażu, 

poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników  energii elektrycznej, 
poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
pomiarach rezystancji izolacji. 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami 
nie powinna być mniejsza niż 20MΩ. 
Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-
6-61:2000. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania 
instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 
elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
dla kabli i przewodów: m, 
dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

7.3. Szczegółowa specyfikacja techniczna 
W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót W szczególności można przyjąć zasady 
podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw  oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej oraz innego osprzętu, 

instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne    branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż 
wymagają zakończenia robót instalacji    elektrycznej np. zasilanie pomp. 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych 
przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST„Wymagania ogólne” 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli 

taka konieczność występuje), 
usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji  technicznej szczegółowej, 
likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 
4 m od poziomu terenu. 
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Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub 
stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 
robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie 
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
   przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne  przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach  niskiego napięcia. Część 1:Zasady, wymagania i 

badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania 

ogólne 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń  przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 

Część 1: Wyłączniki do obwodów  prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do  zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do  zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez  wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego 

do użytku domowego i podobnego  (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do 

użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1:Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania pomontażowych 

badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne  na napięcie do 750 V do przewodów o 

przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki    odgałęźne na napięcie do 750 V do 

przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i    badania (Zmiana Az1). 
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PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe    napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy 
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
10.2. Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 
195, poz. 2011). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty  instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i 

piorunochronne w budynkach  mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty  instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i 

piorunochronne w budynkach  użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

   Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wodno-kanalizacyjnych.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze kanalizacji sanitarnej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST  
2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST. 
Do budowy wodno-kanalizacyjnej budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”. 

Rury i kształtki kanalizacji deszczowej wykonane z polietylenu wysokiej gęstości – HDPE zgodnie ze standardami DIN. 
DIN 19535 – „Rury i kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych odpornych na gorącą wodę” 
-DIN 19537 – „Rury i kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla odprowadzania wody i kanalizacji" 
DIN 8074 – „Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE); Wymiary. 
DIN 8075 – „Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE); Ogólne wymagania jakości i  testowania. 
Rury wodno-kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-80/C-89205 – 

„Rury wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu." 
Kształtki wodno-kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C- 

  89203 – „Kształtki wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu." 
Przybory sanitarne z armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm. 
PN-91/M-77570 – „Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane” 
PN-79/B-12634 – „Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki" 
PN-81/B-12635 – „Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe” 
PN-77/B-75700 Arkusz 00 – „Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 

Wymagania i badania”. 
PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wymagania i badania.” 
PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe. 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacji podposadzkowej oraz studzienek wg PN-87/B-01100 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa 

skalne. Podział. Nazwy i określenia. 
3. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST. Wymagania ogólne. 
Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów należy wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury wodne i wodno-kanalizacyjne z PCV i PP 
Transport rur z PCV i PP musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości wsposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one 
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o 
większych średnicach winny znajdować się na spodzie! Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
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uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie 
powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być 
składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być 
płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w 
taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem w stertach należy 
zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe 
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50mm. 
Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej nit 7 warstw, lecz nie wyżej nit 10m. Rury o różnych 
średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować się na spodzie. Gdy wiadomo, że składowane rury nie 
zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z 
PVC i PP nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Długotrwale działanie promieni słonecznych może w 
niewielkim stopniu obniżyć odporność studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. 
4.2. Pozostałe elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej 
Przybory sanitarne, wszystkie kształtki i inne elementy budowanej instalacji wodnokanalizacyjnej powinny być pakowane i transportowane 
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi 
środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wyrobów stalowych takich 
jak pompy bądź stalowe łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed uszkodzeniem 
mechanicznym. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, o temperaturze nie niższej niż 0oC. 
Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W 
pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do 
wszystkich materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT - ELEMENTY PODSTAWOWE. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej ST. 
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy. 
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami 
należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01707 – „Instalacje 
wodno-kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu." 
5.2. Prace instalacyjne. 
Wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami normy PN-81/B-10700-00 
– „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B- 
10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wodno-
kanalizacyjne.” Kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV – poziomy i piony, oraz podejścia do 
odbiorników. Podejścia do przyborów sanitarnych należy obudować. Przewody spustowe, prowadzone w szachtach, powinny być 
wyprowadzone nad dach jako rury wentylacyjne. W najniższych punktach pionów z podłączonymi przyborami przed połączeniem z 
przewodami odpływowymi należy zainstalować rewizje ze szczelnymi pokrywami. Przewody poziome należy prowadzić z odpowiednim 
spadkiem. 
5.3. Montaż rur z PCV/PP, PE. 
Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń 
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba 
sprawdzić stan łączonych elementów. Na początku należy przygotować odpowiednio rurę, tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta 
prostego do kierunku. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod kątem 15o. Nie należy 
przycinać kształtek. Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie 
wprowadzić go do kielicha aż do oporu, i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do 
kielichów. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a 
obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych 
należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, oraz co 
najmniej jedno mocowanie przesuwne. 
5.4. Montaż przyborów sanitarnych. 
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wysokość ustawienia przyborów wg 
wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentów. Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy 
dostęp w celu utrzymania w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. Zlewozmywaki, 
umywalki, brodziki natryskowe i zlewy powinny być montowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe 
użytkowanie. Miski ustępowe kompakt – mocowane do podłogi. Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) 
wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów 
czerpalnych lub w pobliżu ścian. Wpustów nie powinno się umieszczać na ciągach komunikacyjnych.  Wszystkie syfony i podejścia do 
przyborów sanitarnych (kanalizacja sanitarna i odprowadzenie skroplin) należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W pralni zamontować pompę ścieków szarych. 
5.5. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane. 
W miejscach, gdzie przewody wodno-kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w 
przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia 
przez stropy przewodów z PCV wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna 
tulei powinna być większa o około 5cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona 
szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu. Przejścia przez ściany zaizolować p.poż. 
5.6. Badanie szczelności. 
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – 
„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Podejścia i przewody spustowe 
kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów 
sanitarnych. Wodno-kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo-gospodarczych należy powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. Próbę kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnątrz budynku należy 
przeprowadzać przy ciśnieniu próbnym równym najwyższemu ciśnieniu statycznemu jakie może powstać w wykonanej instalacji. W tym 
celu przewody deszczowe należy napełnić wodą do poziomu dachu i ocenić szczelność rur i kształtek. 
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5.7. Nadzór nad budową instalacji wodno-kanalizacyjnych. 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodno-kanalizacyjnych sprawują Inspektor nadzoru  oraz projektant. Decyzje o zmianach 
wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub 
w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych - przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji 
kanalizacyjnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00. 
Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy PN-81/B-10700.00 – 
„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” oraz PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i wodnokanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wodno-kanalizacyjne.”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

DIN 19535 – „Rury i kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych odpornych na gorącą wodę.” 
-DIN 19537 – „Rury i kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla odprowadzania wody i 
 kanalizacji" 

PN-80/C-89205 – „Rury wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu." 
PN-81/C-89203 – „Kształtki wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku  winylu." 
PN-91/M-77570 – „Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane.” 
PN-91/M-77561 – „Brodziki z blachy stalowej emaliowane.” 
PN-79/B-12634 – „Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.” 
PN-81/B-12635 – „Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.” 
PN-77/B-75700 Arkusz 00 – „Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 

Wspólne wymagania i badania.” 
PN-85/M-75178 – „Armatura odpływowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wymagania i badania.” 
PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe.” 
PN-B-10729: 1999 – „Kanalizacja. Studzienki wodno-kanalizacyjne.” 
PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” 
PN-871B-01100 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 
PN-92/B-01707 – „Instalacje wodno-kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.” 
PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i wodno-kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.” 
PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i wodno-kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wodno-kanalizacyjne.” 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz U. Nr 107 z 1998, poz. 679) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" -część II 
Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Dz. U. nr75 2002 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA C.O. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące Wymiany instalacji c.o. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
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 ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż instalacji c.o. oraz ogrzewczych, a także 
niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  
- montaż instalacji z rur  
- montaż grzejników stalowych, płytowych, z podłączeniem dolnym  
- montaż grzejników stalowych, płytowych, z podłączeniem bocznym  
- montaż zaworów i głowic termostatycznych  
- montaż śrubunków powrotnych do grzejników  
- montaż zaworów regulacyjnych  
- montaż filtrów  
- montaż zaworów odcinających  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Instalacja c.o. 
– układy połączonych przewodów, grzejników i armatury, służące do ogrzewania budynków  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji c.o.  
Dokumentację robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania stanowią:  
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi -specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
-dziennik budowy  
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  
-protokół odbioru końcowego z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
-dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót  
Roboty należy wykonywać nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót 
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.  
2.0.MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Materiały stosowane do montażu instalacji c.o. powinny mieć:  
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub -deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , lub oznakowanie znakiem 
budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ".  
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze.  Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być kompletne jako system odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich 
braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien składać się z kompletnego zestawu elementów 
pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń 
niezbędnych do działania instalacji oraz powinny występować elementy pozwalające na przejście na inny system; 
2.2. Zastosowane materiały  
2.2.1. Rurociągi  
-rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania,  
2.2.2. Element grzewcze  
- grzejniki płytowe stalowe, z zasilaniem bocznym,  
- grzejniki płytowe stalowe, z zasilaniem dolnym,  
2.2.3. Armatura  
- przy grzejnikach, podłączenie z boku  
–zawory termostatyczne oraz głowice termostatyczne  
-przy grzejnikach podłączenie z boku  
–na powrocie zastosować śrubunki powrotne  
-przy grzejnikach, podłączenie z dołu  
–zastosować śrubunki przyłączeniowe i wkładki termostatyczne oraz głowice  
-zawory regulacyjne 
-regulatory ciśnienia  
-zawory odcinające  
-filtry  
-kompensacja wydłużeń oraz punkty stałe należy wykonać wg instrukcji montażu przewodów  
 zastosowanego systemu rurowego, 
2.3. Składowanie materiałów  
2.3.1.Rury  
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona  przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, pierwszą  
warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną warstwę, układać na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest 
zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych stosów.  
2.3.2. Armatura  
Armaturę, kształtowniki, grzejniki i inne urządzenia należy składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem osób 
obcych.  
3.0.SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI  
3.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien 
dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością  
korzystania ze sprzętu i narzędzi do :  
-cięcia  
-spawania  
-montażu kształtek i innych  
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-zakładanie podpór  
-wykonania próby hydraulicznej.  
4.0.TRANSPORT RUR  
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca 
zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.  
4.1. Transport armatury i urządzeń  
Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przesuwaniem podczas transportu.  
5.0.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpi ć po stwierdzeniu, że elementy budowlano–konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż 
instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i 
harmonogramu realizacji  robót uwzględniający wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji c.o. należy :  
-wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,  
-wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
-wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów,  
-wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów.  
5.3.Prowadzenie rur  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt.5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 
Przewody łączyć za pomocą złączek odpowiednich dla danego systemu rurowego. Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi wg 
wytycznych producenta. Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone są przy ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, po 
ścianach lub w bruzdach ściennych. Kompensację wydłużeń termicznych rurociągów oraz montaż punktów stałych wg wytycznych 
producenta. W innych przypadkach wykorzystano naturalną metodę kompensacji.  
5.4. Montaż grzejników  
Grzejniki montować na ścianie poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ścian.  
Minimalny odstęp od powierzchni tylnej wynosi 3 cm, posadzki 10 cm i parapetu 10 cm.  
Grzejniki zawiesić na standartowych elementach mocujących.  
5.5. Próby końcowe  
Po zakończeniu robót montażowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodów instalacji centralnego ogrzewania należy poddać próbie 
ciśnienia na zimno i na gorąco oraz całą instalacje wyregulować.  
Próba ciśnienia powinna być przeprowadzona przez 1,5–krotnej wartości ciśnienia roboczego dla instalacji c.o.  
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola, pomiar i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną przez Inspektora.  
W szczególności kontrola powinna obejmować :  
-sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową montażu, przewodów, armatury, grzejników  
7.0. OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.  
8.0. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
pozytywne.  
9.0. USTALENIA KOŃCOWE  
Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlano –Montażowych - część II oraz wytycznymi oraz przepisami BHP i ppoż. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CHODNIKI i DROGA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na terenie budowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kołodzież.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanów dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni wykonanej 
z betonowej kostki brukowej. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, 
wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno lub dwuwarstwowo, charakteryzujący się 
kształtem, który umożliwia wzajemne przystawianie elementów. 
1.4.2. Krawężnik – prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym 
przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1 m 
1.4.3. Ściek – umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę 
1.4.4. Obrzeże – element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do 
komunikacji. 
 



Remont części budynku internatu i nawierzchni drogowej w Sandomierzu 
 
 

 
Pracowania Projektowa do kwadratu Połaniec 

 
 
 43 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalog producenta. 
1. Odmiana: 
a) Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu) 
b) Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej górnej, zwykle barwionej gr.min.4 mm) 
2. Gatunek – w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju i wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroży – gatunek 1 i 2. 
3. Klasa: 
a) Klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) Klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
4. Barwa: 
a) Kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) Kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
5. Wzór: (kształt) kostki; zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
6. Wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) Długość: od 140 do 280 mm, 
b) Szerokość: od 0.5 do 1.0 długości, 
c) Grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecane grubości są: 60, 80 i 100 mm 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) Na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 
- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996 
- piasek łamany (0,075 ÷ 2) mm 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię; 
- mieszaninę cementu i piasku w stosunku 1:4 
c) do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej: 
- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996 
- piasek łamany (0,075 ÷ 2) mm 
d) do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: 
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b 
2.4. krawężniki, obrzeża i ścieki 
Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek betonowych i asfaltu można stosować: 
a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczna 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnia z kostki brukowej 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom określonym odrębnymi przepisami lub 
innym materiałom zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki betonowej 
Układanie betonowej kostki brukowej odbywać się może: 
a) ręcznie, szczególnie na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu specjalnych urządzeń (układarek) 
Do przycinania kostek można stosować przycinarki gilotynowe lub tarcze tnące, do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować 
zagęszczarki wibracyjne. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni z kostki betonowej. 
Betonowe kostki brukowe, krawężniki i obrzeża mogą być przewożone na paletach – dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzyma³ości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi. Na jedne palecie zaleca 
się układać do 10 warstw kostki brukowej, tak aby masa palety z kostkami wynosiła 1200-1700. Pożądane jest, aby palety do odbiorcy były 
wysyłane do odbiorcy środkami transportowymi wyposażonymi w dźwig do za i wyładunku. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, Ogólną Specyfikacją 
Techniczną, niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązujących aktów prawnych. 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi 
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami. 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 Grubość podsypki powinna zawierać się w granicach od 3 
do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Ustawienie betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych 
Betonowe krawężniki i obrzeża betonowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni 
obrzeża i krawężnika od ciągu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana krawężnika lub 
obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny 
przekraczać szerokości 10 mm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem 
należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w 
dokumentacji projektowej. Kostkę układa się na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny miedzy 
kostkami wynosiły 2-3 mm Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega  zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, a 
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu ręcznych lub mechanicznych szczotek i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej kostki, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zmieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być oddana zaraz do użytku. 
6. WYGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników, obrzeży i kostki betonowej przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiem określonymi w odpowiednich 
normach. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać: 
6.3.1. W zakresie obrzeży i krawężników: 
- ustawienie betonowego obrzeża lub krawężnika – zgodnie z wymogami w punkcie 5.4 przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża lub krawężnika, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości, 
- wypełnienie spoin – sprawdzenie co 10 m, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie spoiny na pełną głębokość. 
6.3.2. W zakresie ułożenia kostki brukowej 
6.3.2.1. sprawdzenia wykonania nawierzchni 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany, 
6.3.2.2. sprawdzenie cech geometrycznych 
- sprawdzenie równości chodnika – należy przeprowadzić łatą 4-ro metrową raz na 150-300 m2 powierzchni. Dopuszczalny prześwit pod 
łatą nie może przekraczać 1,0cm 
- sprawdzenie profilu podłużnego –odchylenia od projektowanej niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm, 
- sprawdzenie przekroju poprzecznego – dokonać należy szablonem z poziomnicą co najmniej raz na każde 150-300 m2 nawierzchni, nie 
rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%, 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej, jednostką obmiarową robót 
towarzyszących: 
- obrzeża i krawężniki betonowe, palisada – szt (sztuki), m (metr bieżący) 
- ławy betonowe i żwirowe (pod krawężniki) – m3 (metr sześcienny) 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg p-kto 6 dały wynik pozytywny. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
3. PN-B-06712 Beton zwykły. 
4. PN-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe – wymagania i metody badań. 
5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 
i obrzeża. 
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