
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA BUDOWLANA 

 

 
 

KPP W HAJNÓWCE              

− MODERNIZACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO  

 

 

 

INWESTOR: 
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU 

UL. SIENKIEWICZA 65, 15-003 BIAŁYSTOK 

 
 

ADRES: 

17-200 Hajnówka ul. Armii Krajowej 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ:  
 

mgr inż. Adam Kosiuczenko 

 

        

                                                                                  
 

 

BIAŁYSTOK,  czerwiec 2021  
 
 
 



 

2 

SPIS TREŚCI 
 

 

ST – B.00  WYMAGANIA OGÓLNE .................................................................................................................................. 3 

SST – B.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ........................................................................................................................... 25 

SST− B.02 ROBOTY ZIEMNE .......................................................................................................................................... 27 

SST – B.03 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH ..................................................................................................... 36 

SST− B.04 INSTALOWANIE STOLARKI OTWOROWEJ .............................................................................................. 42 

SST – B.05 ROBOTY MUROWE ....................................................................................................................................... 44 

SST – B.06 TYNKOWANIE ............................................................................................................................................... 50 

SST – B.07 ELEWACJA ..................................................................................................................................................... 52 

SST – B.08 ROBOTY IZOLACYJNE ................................................................................................................................ 56 

SST – B.09 PODŁOGI I POSADZKI .................................................................................................................................. 59 

SST − B.10 OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK ............................................................................................................. 63 

SST − B.11 ROBOTY MALARSKIE ................................................................................................................................. 65 

SST − B.12 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU .................................................................... 69 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

ST – B.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich  
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych] 

 
Rodzaj robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST- zakres robót 
1.2. Rozwiązania materiałowe 
1.3. Kody CPV 
1.4. Zakres stosowania ST 
1.5. Zakres robót objętych ST  
1.6. Określenia podstawowe 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. WSTĘP  

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnianie: 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w obiektach budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania KPP w Hajnówce − 

modernizacja budynku garażowego obejmującej n/w zakres: 

− rozebranie pokrycia stropodachu z papy wraz z usunięciem warstw istniejącego ocieplenia, rozebranie 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; 

− uzupełnienie o nowe mury ogniowe i podwyższenie istniejącego muru ogniowego wraz z ich ociepleniem 

płytami z pianki PIR (w systemie klejonym) z dodatkowym mocowaniem mechanicznym  i wykonaniem 

nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,5 mm z powłoką  „poliester mat” w kolorze 

„grafit”; 

− podwyższenie komina wentylacji grawitacyjnej nad dachem z wykonaniem nowej czapki kominowej; 

− ocieplenie stropodachu pełnego płytami termoizolacyjnymi z pianki PIR (w systemie klejonym), w gr. 16 

cm nad częścią ogrzewaną (warsztatowo – socjalną), oraz w gr. 8 cm nad częścią nieogrzewaną 

(garażową) ułożonymi na samoprzylepnej paroizolacji bitumicznej, wraz z pokryciem dwuwarstwowym 

papą SBS, podkładową samoprzylepną termozgrzewalną i nawierzchniową termozgrzewalną, z 

wykonaniem nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,5 mm z powłoką  „poliester mat” w 

kolorze „grafit”, oraz systemowego orynnowania  z blachy powlekanej w kolorze „grafit” z podłączeniem 

do istniejących pionów kanalizacji deszczowej; 

− ocieplenie komina ponad dachem płytami z pianki PIR (w systemie klejonym z dodatkowym 

mocowaniem mechanicznym) i pokryciem ich ścian oraz nakrywy papą termozgrzewalną,  z 

krawędziowymi obróbkami blacharskimi z blachy powlekanej gr. 0,5 mm z powłoką  „poliester mat” w 

kolorze „grafit” i z osadzeniem kratek wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej; 

− likwidacja kanału naprawczego w warsztacie; 

− wymiana istniejących podłóg na gruncie na podłogi z izolacją termiczną i hydroizolacją w części 

garażowej i w warsztacie z dostosowaniem wysokościowym położenia posadzek podłóg na gruncie do 

ukształtowania nawierzchni przyległego placu;  
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− wykonanie posadzek betonowych wzmocnionych w garażach, 

− wykonanie posadzki zmywalnej z żywicy epoksydowej w pom. warsztatu; 

− wykonanie posadzek z płytek gresu 30x60/ 60x60 (odcienie szarości, gres nieszkliwiony, niepolerowany, 

mat, R10 i R11) w części socjalno-technicznej budynku, z hydroizolacja podpłytkową z folii w płynie;  

− wykonanie malowania lamperii ścian warsztatu farbą dwuskładnikową epoksydową (kolor jasno szary) 

do wys. 2 m oraz malowania ścian powyżej 2 m i sufitu farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie 

na mokro (kolorystyka w odcieniach bieli); 

− wykonanie okładzin z płytek gresu 30x60/ 60x60 (odcienie szarości, gres nieszkliwiony, niepolerowany, 

mat) na ścianach w WC do wys. min. 2 m,  z hydroizolacja pod płytkową z folii w płynie;  

− wykonanie wypraw malarskich ścian ponad okładzinami z płytek i sufitów WC farbami lateksowymi 

odpornymi na szorowanie na mokro;  

− wykonanie wypraw malarskich ścian i sufitów farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie na mokro 

w pozostałych pomieszczeniach budynku – kolorystyka w odcieniach szarości i bieli; 

− ocieplenie styropianem ekstrudowanym XPS 200 ścian fundamentowych zewnętrznych poniżej gruntu, 

wraz z odtworzeniem hydroizolacji pionowej docieplanych ścian; 

− rozebranie części nawierzchni utwardzonej i „zielonej” związane z wykonaniem termoizolacji ścian 

fundamentowych i jej odtworzenie; 

− wymiana wrót warsztatu stalowych rozwieranych na bramę garażową ocieplaną segmentową 

podnoszoną ręcznie z drzwiami technicznymi (Umax≤ 1,3 W/m2K) - kolor grafit/ ciemnoszary; 

− wymiana wrót garażowych stalowych rozwieranych na bramy garażowe ocieplane segmentowe 

podnoszone ręcznie (garaże ogrzewane Umax≤ 1,3 W/m2K, garaże nieogrzewane Umax≤ 1,4 W/m2K) - 

kolor grafit/ ciemnoszary; 

− wymiana stolarki okiennej na nową PVC (Umax≤ 0,9 W/m2K) z nawiewnikami higrosterowalnymi – kolor 

biały; 

− wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych w ścianie szczytowej na stalowe ocieplone (Umax≤ 1,3 

W/m2K) – kolor grafit/ciemnoszary; 

− wymiana drzwi dwuskrzydłowych drewnianych do pom. agregatu na drzwi stalowe techniczne – kolor 

grafit/ ciemnoszary; 

− wymiana drzwi wewnętrznych w części socjalnej na drzwi płytowe – kolor jasno szary lub biały – do 

ustalenia z użytkownikiem;  

− wymiana drzwi wewnętrznych do pom. agregatu na drzwi płytowe techniczne z powiększeniem ich 

szerokości − kolor grafit/ ciemnoszary; 

− wykonanie otworu na drzwi w ścianie pomiędzy warsztatem a przyległym garażem;  

− montaż drzwi wewnętrznych płytowych technicznych pomiędzy warsztatem a garażem − kolor grafit/ 

ciemnoszary; 

− ocieplenie ścian budynku w technologii ETICS na styropianie (w części na płytach z pianki PIR) w 

systemie przeznaczonym do stosowania na płytach PIR,  z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym 

(„baranek” 1-1,5mm) w kolorystyce biało – szarej jako ogólnie stosowaną dla obiektów służbowych 

Policji – kolorystyka wg uzgodnień z użytkownikiem;  

Kolorystkę budynku planuje się przyjąć w odcieniach szarości, jako ogólnie stosowaną dla 

obiektów służbowych Policji, wg szczegółowych uzgodnień z użytkownikiem; 

− wykonanie w  strefie cokołowej (do 30 cm) nad nawierzchnią terenu tynk cokołowy mozaikowy/ 

kamyczkowy o uziarnieniu ok. 1-1,5 mm – kolorystyka grafitowo/szaro-niebieski - wg uzgodnień z 

użytkownikiem; 

− wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej gr. 0,5 mm z powłoką  „poliester 

mat” w kolorze „grafit”. Kolorystkę budynku planuje się przyjąć w odcieniach szarości, jako ogólnie 

stosowaną dla obiektów służbowych Policji, wg uzgodnień z użytkownikiem; 

− ocieplenie ściany wewnętrznej pomiędzy częścią ogrzewaną i nieogrzewaną garaży w technologii ETICS 

na styropianie ( realizacja na płytach z pianki PIR) w systemie przeznaczonym do stosowania na płytach 

PIR z tynkiem cienkowarstwowym gładkim z wyprawą malarską farbami lateksowymi odpornymi na 

szorowanie na mokro;  

− dostosowanie ogrodzeń po obu stronach budynku w strefie przyległej do ścian szczytowych do 

zwiększonego gabarytu budynku; 

− przełożenie części nawierzchni przed wrotami warsztatu z uregulowaniem spadków dla odwodnienia 

liniowego przy bramie warsztatu; 

− montaż odbojnic ściennych w garażach; 
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− montaż ograniczników parkingowych w garażach. 

1.2. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

1.2.1.  STOLARKA OKIENNA:  

− PVC dwu i jednodzielna wg stanu istniejącego 

− pakiet dwu- lub trójszybowy klasy P4– od wewnątrz szkło przezroczyste hartowane gr. 6 mm, od 

zewnątrz szkło przezroczyste bezpieczne laminowane gr.6,4 mm  

− Ucmax = 0,9 W/m2K 

− nawiewniki higrosterowalne, 

– kolor biały 

1.2.2. STOLARKA DRZWIOWA:  

* drzwi wewnętrzne z przedsionka wejścia na zaplecze do pom. agregatu 

− drzwi techniczne wewnętrzne  

− skrzydło płytowe pełne „90” 

− ościeżnica stalowa 

− Ucmax = 1,3 W/m2K 

− szyldy i klamki ze stali nierdzewnej,  

− zamek z wkładką patentową  

– kolor szary RAL 7035 lub 7038 

* drzwi wewnętrzne z przedsionka wejścia na zaplecze do pom. socjalnego 

− skrzydło płytowe pełne  w dostosowaniu do istniejącej ościeżnicy 

− szyldy i klamki ze stali nierdzewnej,  

− zamek z wkładką patentową  

– kolor biały,  

* drzwi wewnętrzne WC 

− skrzydła płytowe przeszklone w dostosowaniu do istniejących ościeżnic 

− przeszklenie nieprzejrzyste, matowe 

− w dolnej części skrzydła kratki wentylacyjne (kolor srebrny) o przekroju sumarycznym ≥ 0,022 

m2 

− szyldy i klamki ze stali nierdzewnej,  

− zamek WC 

– kolor biały,  

* drzwi wewnętrzne z warsztatu do pom. agregatu 

− drzwi techniczne wewnętrzne dwuskrzydłowe 

− skrzydła płytowe pełne  

− ościeżnica stalowa  

− Ucmax = 1,3 W/m2K 

− szyldy i klamki ze stali nierdzewnej,  

− zamek z wkładką patentową  

– kolor szary RAL 7035 lub 7038 

* drzwi zewnętrzne wejściowe na zaplecze 

− drzwi techniczne zewnętrzne  

− skrzydło pełne „90” 

− ościeżnica stalowa 

− Ucmax = 1,3 W/m2K 

− szyldy i klamki ze stali nierdzewnej, 

− dwa zamki z wkładką patentową 

− samozamykacz 

– kolor antracyt RAL 7016 

1.2.3. BRAMY GARAŻOWE I WARSZTATU: 
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− bramy przemysłowe segmentowe ocieplone 

− konstrukcja stalowo-aluminiowa powlekana 

− podnoszenie ręczne 

− zamek z wkładką patentową 

− kolor antracyt RAL 7016 

1.2.3.1. Brama warsztatu: 

− dodatkowe skrzydło drzwi technicznych 

− pas przeszklenia poziomego: szyba potrójna z tw. sztucznego, przezroczysta, gr. 26 mm  

− Ucmax = 1,3 W/m2K 

1.2.3.2. Bramy garażowe:  

− Umax = 1,4 W/m2K 

1.2.4. PODŁOGI NA GRUNCIE: 

1.2.4.1. Podłoga na gruncie w warsztacie: 

− podkład gruntowy min. 15 cm z pospółki Po (0-31,5mm - punkt piaskowy ok. 60-70%) na 

gruncie z zagęszczeniem min. do Is=0,97 

− warstwa rozdzielcza na gruncie z  folii ochronnej PCW gr.0,3-0,4 mm 

− podkład betonowy na gruncie: Beton towarowy min. C 12/16 (B15)  gr. min.15 cm - wylany ze 

spadkiem  na zewnątrz przez wrota garażowe 

− bitumiczny preparat modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania podłoża, głęboko 

penetrujący, szybkoschnący, bezpieczny dla polistyrenu 

− hydroizolacja:  Papa termozgrzewalna podkładowa asfaltowa modyfikowana SBS,  na 

włókninie poliestrowej min. 200 g/cm3, gr. deklarowana  min.4 mm (np. PYE PV 200 S4) z 

wywinięciem na ściany 

− termoizolacja: Styropian ekstrudowany XPS 300-032 gr. 6 cm, krawędzie zakładkowe 

− warstwa rozdzielcza z  folii ochronnej PCW gr.0,3-0,4 mm 

− podkład betonowy pod posadzkę: Beton towarowy min. C 25/30 (B30) - gr. min.15 cm;  

zbrojony włóknem  polimerowym w ilości min. 25 kg/m3; 

1.2.4.2. Posadzka w warsztacie (żywiczna systemowa): 

− podkład pod nawierzchnie żywiczne gr min. 8 mm z wykonaniem faset przy ścianach 

− posadzka z żywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym do średnich/wysokich obciążeń, 

antypoślizgowa 

− wypełnienie szczelin dylatacyjnych elastyczną masą jednoskładnikową ze sznurem 

dylatacyjnym 

1.2.4.3. Podłogi na gruncie w garażach: 

− podkład gruntowy min. 15 cm z pospółki Po „0-31,5mm” (punkt piaskowy ok. 60-70%) z 

zagęszczeniem min. do Is=0,97 

− warstwa rozdzielcza na gruncie z  folii ochronnej PCW gr.0,3-0,4 mm 

− podkład betonowy na gruncie: Beton towarowy min. C 12/16 (B15)  gr. min.15 cm - wylany ze 

spadkiem  na zewnątrz przez wrota garażowe 

− bitumiczny preparat modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania podłoża, głęboko 

penetrujący, szybkoschnący, bezpieczny dla polistyrenu 

− hydroizolacja:  Papa asfaltowa modyfikowana SBS, termozgrzewalna, na włókninie 

poliestrowej min. 200 g/cm3, podkładowa gr. min.4 mm (PYE PV 200 S4) z wywinięciem na 

ściany 

− termoizolacja: Styropian ekstrudowany XPS 300-032 gr. 5 cm, krawędzie zakładkowe 

− warstwa rozdzielcza z  folii ochronnej PCW gr.0,3-0,4 mm 

− podkład betonowy pod posadzkę: Beton towarowy min. C 25/30 (B30) - gr. min.15 cm,  

zbrojony włóknem polimerowym w ilości min. 25 kg/m3; 

1.2.4.4. Posadzki w garażach (betonowe utwardzane powierzchniowo): 

− posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających : − warstwa o gr. min. 5 mm 

− impregnacja posadzek betonowych żywicą akrylową 
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1.2.5. IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH: 

− gruntowanie podłoża pionowego pod izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych 

modyfikowanych - Dyspersja wodna emulsji bitumicznej do gruntowania podłoży pod izolacje 

bitumiczne 

− emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana (do stosowania pod styropianem) min. x 3 

warstwy – docelowa grubość suchej masy ≥ 2 mm − do wysokości 30 cm nad teren (cokół) 

− płyty termoizolacyjne XPS 200 - 032  (gr.18 cm, 10 cm, 8 cm i 4 cm – w dostosowaniu do gr. 

ocieplenia ścian nadziemia) klejonych punktowo masą  polimerowo-bitumiczną (KMB) do 

wysokości 30 cm nad teren (cokół) 

− warstwa ochronna z  membrany kubełkowej 

1.2.6. OCIEPLENIE ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ MIĘDZY WARSZTATEM A GARAŻEM 

(Ocieplenie od strony garażu na płytach z pianki PIR - system docieplania ETICS na styro-

pianie przeznaczony/ dopuszczony do stosowania na płytach z pianki PIR) 

− klej systemowy do przyklejenia płyt termoizolacyjnych 

− płyty z pianki PIR (λmax ≤ 0,022) w obustronnej okładzinie z welonu szklanego, przeznaczone do 

stosowania w systemie ocieplenia ścian ETICS − gr. 8 cm – ocieplenie ściany od poziomu 

warstwy termoizolacyjnej podłogi na gruncie  

− 2 x warstwa zbrojona z siatką zbrojącą systemową (min. 145 g/cm2)  

− tynk cienkowarstwowy gładki pod malowanie 

− podkład gruntujący pod wyprawę malarską  

1.2.7. OCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA I OŚCIEŻY OTWORÓW 

(system docieplania ETICS na styropianie przeznaczony/ dopuszczony do stosowania na 

płytach z pianki PIR): 

− klej systemowy do przyklejenia płyt termoizolacyjnych 

− warstwa materiału termoizolacyjnego wg zróżnicowanych właściwości i grubości 

− warstwa zbrojona z siatką zbrojącą systemową (min. 145 g/cm2) – w strefie o wys. min. 2 m od 

poziomu terenu stosować dwie warstwy siatki 

− podkład gruntujący pod tynki cienkowarstwowe silikonowe  

− w strefie cokołowej podkład gruntujący pod tynki mozaikowe 

− tynk silikonowy „baranek” barwiony w masie (kolorystyka biel i odcienie szarości -  do ustalenia z 

użytkownikiem) o granulacji 1,0-1,5 mm 

− na cokole tynk mozaikowy / kamyczkowy o granulacji ok. 1-1,5 mm  (kolorystyka grafitowo/szaro-

niebieski - wg uzgodnień z użytkownikiem)  

1.2.7.1. Część ogrzewana budynku (warsztatowo-socjalna) 

1.2.7.1.1. Ściana  szczytowa warsztatu od strony garaży 

− płyty z pianki PIR (λmax ≤ 0,022) w obustronnej okładzinie z welonu szklanego, 

przeznaczone do stosowania w systemie ocieplenia ścian ETICS − gr. 12 cm 

1.2.7.1.2. Pozostałe ściany części ogrzewanej (warsztatowo-socjalnej) 

− styropian grafitowy EPS min. 70 (λmax ≤ 0,033) o gr. 20 cm 

1.2.7.2. Część nieogrzewana budynku (garażowa) 

− styropian grafitowy EPS min. 70 (λmax ≤ 0,033) o grubości 10 cm 

1.2.7.3. Ościeża otworów 

− styropian grafitowy EPS min. 70 (λmax ≤ 0,033) o gr. 4 cm 

1.2.8. OCIEPLENIE STROPODACHU PEŁNEGO 

(system klejony ocieplenia stropodachu pełnego płytami z pianki PIR z pokryciem dwuwar-

stwowym z papy modyfikowanej SBS): 

− wypełnienie ubytków i wykonanie na całości warstwy wyrównującej gr. 5-10 mm z zaprawy PCC na 

zagruntowanym podłożu - pod przyklejenie paroizolacji i warstwy montażowej z papy 

samoprzylepnej 

− wykonanie wyobleń/faset przy użyciu zaprawy polimerowej szybkowiążącej - wzdłuż styku 

powierzchni poziomych i pionowych na dachu pod izolację z papy samoprzylepnej 
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− gruntowanie preparatem gruntującym systemowym (SBS) pod papę samoprzylepną 

− wykonanie paroizolacji z papy samoprzylepnej lub termozgrzewalnej SBS gr. min.3 mm na wkładce 

kompozytowej z aluminium+ wł. poliestrowa - z obustronną (lub tylko górną) warstwą montażową w 

postaci pasów bitumu aktywowanych termicznie do klejenia termoizolacji z płyt PIR 

Paroizolacja bitumiczna z papy jw. wywinięta na ściany kominów i ogniomurów na wys. ok. 

15 cm ponad poziom górnej płaszczyzny ocieplenia połaci stropodachu 

− izolacje cieplne z płyt z pianki PIR – poziome − klejone do papy samoprzylepnej − wg zróżnicowanej 

grubości dla części warsztatowo-socjalnej i dla części garażowej  

− pokrycie systemową papą samoprzylepną podkładową SBS z możliwością mocowania 

mechanicznego, gr. min. 3 mm do stosowania na podłożu z polistyrenu EPS, XPS, PIR 

Z zastosowaniem klinów z twardej wełny mineralnej lub ze styropianu oklejonego papą na 

styku połaci i ścian attyk oraz kominów 

− pokrycie dachu i ogniomurów - papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia np. PYE PV 250 S5 

(szara, gramatura wkładki poliestrowej 250 g/cm3, gr. min 5 mm) 

1.2.8.1. Stropodach części ogrzewanej (warsztatowo-socjalna): 

− Płyty termoizolacyjne z pianki PIR gr. 8 cm w okleinie aluminiowej (λ ≤ 0,022) klejone do papy 

paroizolacyjnej 

W pasie szerokości 25 cm wzdłuż okapu dachu garażu ułożyć płyty PIR gr. 5 cm w okleinie 

aluminiowej (λ=0,022) klejone do papy paroizolacyjnej 

1.2.8.2. Stropodach części nieogrzewanej (garaże): 

− Płyty termoizolacyjne z pianki PIR gr. 16 cm w okleinie aluminiowej (λ ≤ 0,022) klejone do papy 

paroizolacyjnej 

W pasie szerokości 25 cm wzdłuż krawędzi dachu części warsztatowo-socjalnej ułożyć płyty 

PIR gr. 13 cm w okleinie aluminiowej (λ=0,022) klejone do papy paroizolacyjnej 

1.2.8.3. Kominy ponad dachem i ogniomury dachu od strony połaci dachowych: 

− gruntowanie preparatem gruntującym systemowym (SBS) pod papę samoprzylepną  

− paroizolacja z papy samoprzylepnej lub termozgrzewalnej SBS gr. min.3 mm na wkładce 

kompozytowej z aluminium+ wł. poliestrowa - z obustronną (lub tylko górną) warstwą 

montażową w postaci pasów bitumu aktywowanych termicznie do klejenia termoizolacji z płyt 

PIR − wywinięta na ściany kominów i ogniomurów na wys. ok. 15 cm ponad poziom górnej 

płaszczyzny ocieplenia połaci stropodachu 

− izolacje cieplne z płyt z pianki PIR gr. 5 cm w okleinie aluminiowej (λ=0,022) – klejone do papy 

samoprzylepnej i powyżej do lica ścian na kleju systemowym z dodatkowym mocowaniem 

mechanicznym kołkami do ścian: 

- na ścianach kominów do poziomu spodu nakrywy kominowej 

- na ścianach ogniomurów od poziomu górnej płaszczyzny płyt ocieplenia na połaci dachu do 

górnej krawędzi ścian i na powierzchni poziomej ścian 

− pokrycie systemową papą samoprzylepną podkładową SBS z możliwością mocowania 

mechanicznego, gr. min. 3 mm do stosowania na podłożu z polistyrenu EPS, XPS, PIR:  

- na ociepleniu ścian kominów do spodu nakrywy kominowej 

- na ogniomurach na ociepleniu ścian i ociepleniu powierzchni poziomej ścian 

− pokrycie ścian kominów i ogniomurów - papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia np. 

PYE PV 250 S5 (szara, gramatura wkładki poliestrowej 250 g/cm3, gr. min 5 mm): 

- na ścianach kominów do spodu nakrywy kominowej – pod nakrywą zamocować warstwy 

papy mechanicznie obwodowo listwą aluminiową 

- na ogniomurach na ścianach i na powierzchni poziomej ścian. 

− w bocznych otworach wentylacyjnych wywiewnych kominów osadzić (z zamocowaniem 

mechanicznym) kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej, o rozmiarze dostosowanym do 

przekrojów przewodów kominowych. 

1.2.9. OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE 

1.2.9.1. Obróbki blacharskie 

− obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,5 mm w powłoce „poliester mat” - kolor grafit/ an-

tracyt np. RAL 7016 



 

9 

1.2.9.1.1. Podokienniki zewnętrzne stolarki okiennej 

− obróbki blacharskie okien wykonać jako mocowane pod okno, ze spadkiem ok. 3−5 % na 

zewnątrz  

1.2.9.1.2. Nakrywy attyk/ ogniomurów 

− obróbki blacharskie nakryw attyk wykonać ze spadkiem ok. 3−5 % na połać dachu, moco-

wane na wkręty farmerskie z uszczelkami do deski ułożonej na górnej powierzchni attyk z 

zamocowaniem poprzez warstwy ocieplenia i pokrycia na kotwy wiercone osadzane w 

murze attyk. 

1.2.9.1.3. Nakrywa komina 

− obróbki blacharskie krawędziowe obwodowe wklejone pod papę wierzchniego krycia jak 

na połaciach dachu. 

1.2.9.2.  Orynnowanie 

− orynnowanie systemowe z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej „poliester mat” gr. 0,6−0,7 

mm, w kolorze grafit/antracyt np. RAL 7016  

1.2.9.2.1. Rynny  

− wiszące o śr. 150 mm na uchwytach czołowych w rozstawie max 40 – 60 cm mocowane 

do konstrukcji wsporczej (deska czołowa z płyty OSB-3 gr.25 mm) krawędzi okapowe da-

chów 

1.2.9.2.2. Rury spustowe 

− o przekroju kołowym śr.120 mm mocowane w rozstawie max do 2 m rurhakami na ko-

twach wierconych do konstrukcji ścian budynków, z podłączeniem do pionów kanalizacji 

deszczowej. 

1.2.10. POSADZKI CZĘŚCI SOCJALNO - TECHNICZNEJ 

1.2.10.1. Pomieszczenie agregatu 

Płytki gresu nieszkliwione matowe 30x60cm lub 60x60cm układane na 100% wypełnieniu kle-
jem 

Cokoliki o wys. 10 cm 

- kolor w odcieniach szarości (do ustalenia z użytkownikiem) 

- rektyfikowane  

- nasiąkliwość <= 0,1%, 

- wytrzymałość. na zginanie min. 40MPa 

- siła łamiąca min. 1300 N 

- mrozoodporne 

- odporność na ścieranie wgłębne max. 130 mm3 

- klasa antypoślizgowości R11 

- skuteczność antypoślizgowa A-B 

- odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu kl. A 

- odporność na działanie środków domowego użytku kl. A 

- odporność na plamienie klasa 3-5 

- spoiny elastyczne, szczelne o pół tonu jaśniejsze od płytek 

1.2.10.2. Korytarz przedsionka 

Pod płytkami na całej powierzchni podłogi wykonać hydroizolację z folii w płynie z wywinięciem 

na ściany min 10 cm  i uszczelnieniem systemowym naroży. 

Płytki gresu nieszkliwione matowe 40-45x40-45 cm, 30x60cm lub 60x60cm układane na 100% 

wypełnieniu klejem  elastycznym, z cokolikami o wys. 10 cm 

- kolor w odcieniach szarości (do ustalenia z użytkownikiem) 

- rektyfikowane  

- nasiąkliwość <= 0,1%, 

- wytrzymałość. na zginanie min. 40MPa 

- siła łamiąca min. 1300 N 
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- mrozoodporne 

- odporność na ścieranie wgłębne max. 130 mm3 

- klasa antypoślizgowości R10 

- skuteczność antypoślizgowa A-B 

- odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu kl. A-B 

- odporność na działanie środków domowego użytku kl. A-B 

- odporność na plamienie klasa 3-5 

- spoiny o pół tonu jaśniejsze od płytek 

1.2.10.3. WC  

Pod płytkami na całej powierzchni podłogi wykonać hydroizolację z folii w płynie z wywinięciem 

na ściany min 15 cm  i uszczelnieniem systemowym naroży. 

Płytki gresu nieszkliwione matowe 40-45x40-45 cm, 30x60cm lub 60x60cm układane na 100% 

wypełnieniu klejem 

- kolor w odcieniach szarości (do ustalenia z użytkownikiem) 

- rektyfikowane  

- nasiąkliwość <= 0,1%, 

- wytrzymałość. na zginanie min. 40MPa 

- siła łamiąca min. 1300 N 

- mrozoodporne 

- odporność na ścieranie wgłębne max. 130 mm3 

- klasa antypoślizgowości R11 

- skuteczność antypoślizgowa A-B 

- odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu kl. A-B 

- odporność na działanie środków domowego użytku kl. A-B 

- odporność na plamienie klasa 3-5 

- spoiny o pół tonu jaśniejsze od płytek 

1.2.11. OKŁADZINY ŚCIAN I WYPRAWY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW 

1.2.11.1. Pomieszczenie agregatu 

− dwukrotne malowanie ścian i sufitów z przetarciem tynków i gruntowaniem 

Do wysokości min.2 lamperia zmywalna: 

− farba lateksowa półmatowa (satyna) kat. II odporności na szorowanie na mokro wg EN 

13300 – kolor jasno szary (do uzgodnienia z użytkownikiem) 

Ściany powyżej lamperii i sufity − farba emulsyjna matowa wewnętrzna, biała 

1.2.11.2. Korytarz przedsionka 

− dwukrotne malowanie z przetarciem tynków i gruntowaniem 

Do wysokości min.2 lamperia zmywalna: 

− farba lateksowa półmatowa (satyna) kat. II odporności na szorowanie na mokro wg EN 

13300 – kolor jasno szary (do uzgodnienia z użytkownikiem) 

Ściany powyżej lamperii i sufity − farba emulsyjna matowa wewnętrzna, biała 

1.2.11.3. WC  

Okładziny ścian do wys. min. 2 m 

Na ścianach za urządzeniami sanitarnymi i punktami poboru wody wykonać tzw. fartuchy sani-

tarne – tj. systemowe hydroizolacje z płynnej folii z zastosowaniem manszet uszczelniających 

w miejscach przejść inst. wod.-kan. 

Płytki gresu nieszkliwione mat. 40-45x40-45 lub 30x60cm układane na 100% wypełnieniu kle-

jem 

- kolor w odcieniach jasnej szarości (do uzgodnienia z użytkownikiem) 

- rektyfikowane  

- nasiąkliwość <= 0,1%, 

- wytrzymałość na zginanie min. 40MPa 

- siła łamiąca min. 1300 N 
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- mrozoodporne 

- odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu kl. A-B 

- odporność na działanie środków domowego użytku kl. A-B 

- odporność na plamienie klasa 3-5 

Ściany powyżej lamperii i sufity 

 − dwukrotne malowanie z przetarciem tynków i gruntowaniem 

 − farba emulsyjna matowa wewnętrzna, biała 

1.2.11.4. Pomieszczenie socjalne 

− dwukrotne malowanie z przetarciem tynków i gruntowaniem 

Do wysokości min.2 lamperia zmywalna: 

− farba lateksowa półmatowa (satyna) kat. II odporności na szorowanie na mokro wg EN 

13300 – kolory jasne (do uzgodnienia z użytkownikiem) 

Ściany powyżej lamperii i sufity − farba emulsyjna matowa wewnętrzna, biała 

1.2.11.5. WARSZTAT 

• Lamperie zmywalne do wysokości min. 2 m: 

Malowanie lamperii farbą dwuskładnikową poliuretanową do wysokości min 2 m na ścianach:  

− dwuskładnikowa farba poliuretanowa o wysokiej odporności mechanicznej, wodorozcieńczal-

na,  

− klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg EN 13300,  

− 2 klasa zdolności krycia wg EN 13300.  

− odporna na działanie środków dezynfekujących, na działanie kwasów, ługów oraz smary mi-

neralne, niskoemisyjna, nie zawiera nonylfenolu, certyfikowany znak jakości TÜV, nie zawie-

ra substancji wywołujących efekt foggingu.  

− kolor jasnoszary np. RAL 9003,  

− wygląd powierzchni "średni połysk" wg EN 13300 

• Ściany powyżej lamperii i sufity: 

− dwukrotne malowanie z przetarciem tynków i gruntowaniem 

− farba emulsyjna matowa wewnętrzna, biała 

1.2.11.6. GARAŻE 

− dwukrotne malowanie ścian i sufitów z przetarciem tynków i gruntowaniem 

− farba emulsyjna matowa zewnętrzna, biała 

1.2.12. MALOWANIE KRAT I ELEMENTÓW METALOWYCH 

Malowanie emalią poliwinylową 

Kolor ciemnoszary/ grafitowy szary 

Farba do gruntowania poliwinylowa 

Farba poliwinylowa nawierzchniowa do ogrodzeń i krat − strukturalna 

1.2.13. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 

Odbojnice elastyczne naścienne garażowe - do ochrony drzwi pojazdów przed kontaktem ze 

ścianami: 

 - z elastycznego materiału (guma/kauczuk) na sprężystym korpusie. 

  - składające się z listwy mocowanej mechanicznie do ściany i elastycznej nakładki połączonej z li-

stwą poprzez amortyzator 

- zakończone końcówkami maskującymi. 

- kolor w odcieniach szarości lub grafitowe 

Ograniczniki parkingowe z kauczuku: 

- kolor: czarne z żółtym odblaskiem 

- odblask w technologii mikrokulek szklanych 

- powierzchnia antypoślizgowa 

- wymiary: 

długość min. 90 cm 
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szerokość15 cm 

wysokość 10 cm 

- min. 3 otwory montażowe 

1.3. Kody CPV 

- 45216110-8  roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku 

Publicznego 

- 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne 

- 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

- 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 

1.4. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specy-

fikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standar-

dowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 

zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

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

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

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

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST 

przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nieobjętych ustawą 

Prawo zamówień publicznych). 

1.5. Zakres robót objętych ST 

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

nych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

1.6. Określenia podstawowe. Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.6.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

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

dzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.6.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszka-

niowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 

więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o po-

wierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.6.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje prze-

mysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatnia-

nia wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia tere-

nu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (ko-

tłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako od-

rębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.6.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

1.6.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do  czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do prze-
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niesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.6.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

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

wie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

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

dowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwa-

cji. 

1.6.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiek-

tem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.6.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

razem z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.6.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

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

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

dowlanego.  

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

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

trzeby, rysunki  

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.6.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.6.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
głych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mini-
strowi Spraw Zagranicznych,  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.6.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwier-

dzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.6.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

1.6.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgod-

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

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

borów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.6.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbani-

stów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.6.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu bu-

dowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograni-

czenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

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

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.6.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
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przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

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

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

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

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

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.6.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

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

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

legają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

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

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

prowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budow-

lanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.6.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i spe-

cyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.6.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

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

wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

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

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

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

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

dokumentacji projektowej. 

1.6.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.6.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

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

przekazania do eksploatacji. 

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

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.6.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określo-

ne w 5rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Za-

mówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.6.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

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

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

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

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

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

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

1.6.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

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

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

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

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

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

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podsta-

wowych. 

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

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

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

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

nika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowie-

niami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia 

przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 

grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfi-

kacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.6.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych po-

stanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważ-

niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielo-

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

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współ-

rzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze do-

kumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub znisz-

czone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na do-

kumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są ob-

owiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waż-

ności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych roz-

bieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysun-

ków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od któ-

rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i ele-

mentów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

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

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

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

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
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aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.7.5. 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 budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-

czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepi-

sami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowied-

nimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. 

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpie-

czenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadko-

wego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaintere-

sowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w doku-

mentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

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

wiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekto-

ra nadzoru. 

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-

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

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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. 

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

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
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robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

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

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

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

nywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

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

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

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

i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wy-

dobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia cią-

głych badań określonych w SST w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

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

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie mate-

riałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekol-

wiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 

ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wska-

zanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z tere-

nu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wy-

konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

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

ły dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów mate-

riałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

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

go wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wy-

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

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-

brym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-

konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

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

być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umo-
wie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane je-
go pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyj-
nych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykony-
waniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

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

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z doku-

mentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

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

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

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

rium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

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

nych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

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

niem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

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

lepiszczy, kruszyw itp., 

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

dzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywa-

nia poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

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

ca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca bę-

dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwier-

dzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Mi-

nimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapew-

nić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do po-

mieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryj-

nych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnię-

cia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedocią-

gnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i ro-

bót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-

tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodo-

bieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe ba-

dania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zosta-

ną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Za-

mawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane,  

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 SST, stosować można wytyczne krajowe, 

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

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
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Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspek-

tora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-

ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (ko-

pie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

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

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli za-

pewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostar-

czonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

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

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przepro-

wadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

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

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

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

sów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

a). Polską Normą lub 

b). aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

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

c). znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

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

starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-

mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako-

ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

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

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach jw., następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
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nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projek-

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

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

na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

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

wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

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

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

mentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Je-

żeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych ro-

bót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona-

nie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje In-

spektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie-

zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i po-

wiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspek-

tor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi usta-

leniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego ro-

bót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
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ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w ter-

minie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru za-

kończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 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 projek-

tową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wy-

znaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstruk-

cyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostateczne-

go. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-

tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tole-

rancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną war-

tość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalo-

nego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować na-

stępujące dokumenty: 

1. Dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub  
3. zamienne). 
4. Recepty i ustalenia technologiczne. 
5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
6. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały). 
7. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ. 
9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ. 
10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 
12. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
13. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy wg ustaleń komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie bę-

dą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wyko-

nanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wi-

zualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 

robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
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ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, · wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu or-

ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, (b) ustawienie tymczaso-

wego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, (c) opłaty/dzierżawy 

terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drena-

żu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, pozio-

mych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zama-

wiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z  

późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgod-

ności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jed-

nostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 

aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
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– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakre-

su i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowa-

nia 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane do-

tyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

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

Warszawa 1989-1990. 

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

wa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST – B.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

(Kod CPV Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe kod CPV 45111300- 1) 
 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiór-
kowych wraz z usunięciem gruzu. 

1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i obejmują: 
Wszystkie roboty rozbiórkowe ujęte w przedmiarach. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z przedmiarami , SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, glina, kamienie, deski, szkło, elementy metalowe (złom 
stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne. 
Materiały odpadowe powstałe przy robotach rozbiórkowych należy usunąć z terenu budowy i zutylizo-
wać. 
Materiały odpadowe powstałe przy robotach rozbiórkowych wymienione w Rozporządzeniu Ministra 
Ochrony Środowiska Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 24.12.1997 r. w sprawie klasyfikacji odpa-
dów (gruz, złom, materiały niebezpieczne i pozostałe) będą posegregowane i zużyte w sposób następu-
jący: 
- gruz ceglany i betonowy – rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiałów zostanie wykorzy-

stany do wypełnienia wyburzonych części podziemnych budynku (piwnice, kanały itp.), a pozostały 
niewykorzystany gruz wywieziony zostanie na wysypisko, 

- złom stalowy – przekazany Inwestorowi lub sprzedany jako surowiec wtórny 
- materiały niebezpieczne – w przypadku wystąpienia materiałów niebezpiecznych (np. zawierające 

azbest) zostaną one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego składowania 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobów bezpiecz-
nego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.  

- pozostałe materiały – materiały niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkło, drewno, materiały izo-
lacyjne) zostaną wywiezione na składowisko odpadów przemysłowych. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać: 
- młotów ręcznych pneumatycznych, młotów ręcznych, wiertnic i wiertarek udarowych 
- łopaty, szufle, wiadra, taczki 

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwesto-
ra 

4. Transport 
Gruz i elementy rozbiórkowe wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz i elementy rozbiórkowe 
nie przedstawiają wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach pu-
blicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego 
obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykony-
waniu robót budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementów. Wykonawca przedsta-
wi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu. W związku ze znacznym zakresem rozbiórek i koniecz-
nością zachowania stabilności konstrukcji budynku na każdym etapie prac , roboty rozbiórkowe należy 
prowadzić w ściśle określonej kolejności pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych. 
Prace rozbiórkowe wszystkich elementów budynku należy prowadzić ręcznie z wykorzystaniem narzędzi 
ręcznych lub lekkich elektronarzędzi. 
 

5.1 Rozebranie pokrycia z papy i warstw ocieplenia 
 
5.1 Demontaż stolarki okiennej. 
 
5.1 Demontaż stolarki drzwiowej. 

 
5.1 Demontaż wrót garażowych rozwieranych. 

 
5.1 Wykucie otworu pod drzwi z pom. warsztatu do przyległego garażu, 

Wykucia otworów wykonywać sposobem ręcznym lub przy użyciu elektronarzędzi po podstemplowaniu 
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stropu po obu stronach ściany stemplami budowlanymi o śr. min. 14 cm co 1,0 m na podwalinie i zwień-
czeniu z bali drewnianych gr. min. 60 mm,  rozpoczynając od obustronnego nacięcia murów po obwo-
dzie projektowanych otworów na głębokość ~ 10 cm przy użyciu piły tarczowej do betonu a następnie 

wykucia bruzd pod pojedyncze belki nadproży stalowych z sukcesywnym ich osadzaniem. 
Otwór drzwiowy przed ich wykuciem należy przesklepić nadprożem wykonanym z ceowników stalowych 
gorąco walcowanych 2x C140E zabezpieczonych przeciw korozyjnie powłoką malarską. Nadproże w 
ścianie istniejącej należy wykonać trójetapowo. W pierwszym etapie należy wykonać  wycięcia w ścianie 
otworów o szerokości ok. 25 cm po obu stronach planowanego otworu na wysokości ok. 10 cm poniżej 
poziomu nadproża i wykonać w tych miejscach poduszki betonowe z betonu min. C15/20. Po związaniu 
betonu wykonać jako kolejny etap bruzdę z jednej strony ściany i osadzić skrajne nadproże, opierając 
końcówki belki na wykonanych wcześniej poduszkach poprzez warstwę zaprawy cementowej min. kl. 
10. Trzeci etap można rozpocząć po uzyskaniu przez zaprawę, na której osadzono belkę 50% wytrzy-
małości i obejmuje wykonanie bruzdy  i osadzenie belki nadproża z drugiej strony ściany. Belki powinny 
być ściągnięte między sobą śrubami z trzpieniem o sr. Min. 12 mm w rozstawie ok. 0,5 m Końce belek 
powinny się opierać na murze na długości około 1,5 ich wysokości i nie mniej niż 25 cm. Otwory można 
rozkuć po uzyskaniu 75% wytrzymałości betonu i zaprawy zastosowanej w nadprożu (po 7 dniach). 
Otwory w ścianach istniejących należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu lekkich elektronarzędzi. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne Sprawdzenie jakości robót 
polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pra-
cach. Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski. 

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest szt. (sztuka) ilości wykutych ościeżnic drewnianych, krat okiennych, 
okien drewnianych, m (metr) długości rozebranych rur spustowych, anteny na dachu, rynien dachowych, 
m2 powierzchni skutych tynków, m2 (metr kwadratowy) rozebranych pokryć dachowych z blachy, wyku-
cia krat okiennych, wykucia ościeżnic z muru, wykucie z muru ościeżnic drewnianych oraz wywiezienia 
gruzu z terenu rozbiórki. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaa-
probowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce rozliczeniowej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie ST - Wymagania Ogólne. Odbiór prac 
rozbiórkowych następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z dokumentacją i poleceniami inspek-
tora nadzoru. Protokół odbioru powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wska-
zaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. Pod-
stawę odbioru tych robót stanowią: 
- dokumentacja techniczna, 
- protokoły odbioru robót zanikających 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeżeli były zlecane. 
Odbiór robót rozbiórkowych polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania i nie podle-
gających rozbiórce. 

9. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część I 
Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III 
Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych 

10. Podstawy płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne. Podstawę płat-
ności stanowi komplet wykonanych czynności związanych z robotami rozbiórkowymi, zgodnie z doku-
mentacją, ST i przedmiarem tj.: 
przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie, dostar-
czenie materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, wykonanie 
demontaży i rozbiórek, usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykony-
wania robót, przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań, 
oczyszczenie miejsca pracy.  

11. Przepisy związane. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 
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SST− B.02 ROBOTY ZIEMNE 

(CPV  45111200-0 – roboty ziemne) 
 

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: 

1. Wykopy. 
2. Zasypanie wykopów. 
3. Transport gruntu 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytyczny-
mi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania robót – wykopy, materiały nie występują. 

Do wykonania robót –wykopy, materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek 
szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych można stosować grodzice stalowe. Mogą to być na przykład 
często spotykane: 

− grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999.  
− ścianki szczelne KD VI/6. 

Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z 
zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów 
przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 
 
2.2. Do zasypywania wykopów  

może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez  zanieczyszczeń takich 
jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp., pospółka. Zasypki za mury oporowe: 

 - mas. średnica ziaren d<120 mm, 

 - wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

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

 - zawartość części organicznych I<2%, 

 - odporność na rozpad <5%. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, szpadel prostokątny, 
szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka (.szufle do odspajania i 
dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do odspajania i wydobywania gruntów mało zwię-
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złych; szpadle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych(np. iły, zbite gliny, żwi-
ry); kilofy, drągi - do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych).  

Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy, sto-
sować młoty pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie (pow. 1 kg). 

W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotów pneumatycznych mogą być sto-
sowane młoty elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpieczne-
go wykonania robót. 

Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotami pneumatycznymi należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia  
    pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na   
    organizm ludzki, 
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami  
    pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz osób chorych na  
    reumatyzm, 
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch  
    robotników zmieniających się co pól godziny, 
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi  
    pneumatycznych, ze względu na wywoływanie przez te urządzenia   
    nadmiernego hałasu, 
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane    
    sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód   
    odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na  
    obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot  
    pneumatyczny powinien go tak ustawić, aby pył wytwarzany w czasie   
    jego pracy był odwiewany przez wiatr, 
f/  pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być   
    poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.  

Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, for-
mowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciągłej, 
jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej dostosowanej do 
istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy. 

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 

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 nawią-
zaniu do badań geologicznych. 

5.1. Wykopy ręczne. 

Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nieumocnionych przy istniejących ścianach 
budynku należy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć należy 
przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli 
z dodaniem po ok. 1,0 m. W przypadku, gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna 
być zdejmowana płatami o wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10m lub kwadratami o wymia-
rze boku około 30cm, grubości 5-10cm. 

Zebrana darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastą-
piło jej zniszczenie. 

Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrzeją docisnąć do 
gruntu. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m i 
wysokości do 0,6m. 
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W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w .warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej 
niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do tra-
wy. 

Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub 
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy 
wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest 
mokra.  

Zebrana ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołują-
cym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić na-
tychmiast do następnego etapu robót. Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach 
atmosferycznych 

powodujących ich nadmierne zawilgocenie. 

W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo ob-
szaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych 
zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) 
bądź niewypały, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie inżyniera, który podejmie de-
cyzję odnośnie kontynuacji robót. 

Odspojone grunty powinny być bezpośrednio przemieszczone w nasyp. 

Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, szpadel prostokątny, 
szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka. 

Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle do odspajania 
i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do odspajania i wydobywania gruntów mało zwię-
złych; szpadle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych; 

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia, lub nieumocnionych skarpach mogą być 
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest ob-
ciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa niż l,25m 
w gruntach mało spoistych i l,5m w gruntach spoistych. 

5.2. Wykopy obiektowe. 
5.2.1. Warunki ogólne przy robotach ziemnych 

Zamawiający protokolarnie przekaże punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia 
lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, załączając plan sytuacyjny z naniesieniem 
tych punktów i określeniem ich współrzędnych. 
Punkty pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło 
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyję-
tych punktów pomiarowych należy do wykonawców robót. 
Punkty wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone, co 250m w odniesieniu do trasy robót li-
niowych (np. dróg na placu budowy) oraz w pobliżu każdej wznoszonej budowli, budynku, przepu-
stu, muru oporowego itp. 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wy-
kreślić z dokładnością do 0,5cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym ele-
mencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia i chronione przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wy-
znaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wy-
kopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wyko-
nywanych robót ziemnych. Wytyczne zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez 
inżyniera i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. 
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny obejmować przynajm-
niej: 

a) wytyczne obrysu budynku do wykonania robót ziemnych, 
b) wyznaczanie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach   
     ciesielskich. 
c) szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
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d) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
e) punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, 
f) wymiary między punktami załamania obrysu budynku lub budowli, 
g) wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów   
    głównych terenowej siatki geodezyjnej. 
h) rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości do poziomu   
    stanu zerowego budynku lub budowli i do układu wysokościowego,  
    w jakim  została wykonana mapa do celów projektowych. 

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy, zawierająca wy-
tyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u inżyniera. 
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem nale-
ży oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20-
50 m i we wszystkich załamaniach 
osi wykopu. 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy 0,15-0,20 m i długości 
1,501,7 m z gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o długości około 0,5 m. Do stabi-
lizowania pozostałych punktów 
należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08m i długości 0,3 m. 
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między 
palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora. 
W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć na-
leży przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i zgar-
niakami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstaw skarp lub krawędzi wy-
kopu. 
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować bieżąco, 
w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wy-
kopu oraz konturów skarp. 

5.2.2. Humus 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej bu-
dowli z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana 
płatami wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku 
około 30 cm,  
grubości 5-10 cm.  
Zebrana darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie 
nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do 
gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w ro-
ku. Jeżeli nie ma takich 
możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m i wysokości do 0,6 m. 
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłu-
żej niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona 
trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp 
lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej 
nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania 
warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pry-
zmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeż-
dżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 

5.2.3. Roboty ziemne prace wstępne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniają-
ce, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 
Roboty związane z niwelacja terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót 
był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów odwadniających 
należy prowadzić od dołu do góry). 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do następnego etapu robót. 
Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodują-
cych ich nadmierne zawilgocenie. 
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót 
ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, 
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przewody itp.) bądź niewypały, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie inżynie-
ra, który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, sposobu ich 
wykonania, głębokości i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 

a) bezpośrednio przemieszczone w nasyp 
b) załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w  
     rejonie terenu budowy do późniejszego wykorzystania 
c) załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, 
na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie 
nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, 
projektantem i wykonawcą odpowiednich sposobów zabezpieczeń.  
Jeżeli w skutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urzą-
dzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodnio-
ny i stał się nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki na-
leży usunąć na niezbędna głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 
Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny być 
usunięte w sposób i w zakresie ustalonym z inżynierem. 
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; zabezpie-
czenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów; jakiekol-
wiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 
Do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający uprawnienia 
i przeszkoleni w zakresie BHP. 
Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób po-
stronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, że przebywanie 
w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią. 
Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją przeciwciężaru 
koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione. 
Zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona. 
Podczas nabierania gruntu łyżką zabrania się używania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a 
poza tym, jeżeli w czasie nabierania gruntu tylko część koparki podnosi się, łyżkę należy natych-
miast opuścić i zmniejszyć głębokość zanurzania łyżki w grunt. 
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów 
gruntu; powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je powinni 
być ubezpieczeni odpowiednim 
sprzętem. 
Przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparka chwytakowa lub zbierakową, koparka 
powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu i nie bliżej niż 0,6 m. 
Czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko po zatrzyma-
niu koparki i wyłączeniu silnika. 
Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie powinno 
być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ła-
dowania gruntów sypkich  
i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowanie zawartości łyżki na środek transportowy 
może być dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 
Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować pod-
wozie i kabinę zamknąć; operatorowi koparki nie wolno opuścić swojego stanowiska, gdy łyżka lub 
podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych hamulcach 
Do odspajania, wydobywani i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą być stoso-
wane spycharki gąsienicowe lub kołowe o sterowaniu linowym ze silnika lub o sterowaniu hydrau-
licznym. 
Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i zwałowania ziemi ro-
ślinnej, wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, plantowania tere-
nu oraz zasypywania wykopów i rowów. 
Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z 
równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu. 
Praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyłemu mniejszym niż 25%, a w dół 
przy pochyłemu nie większym niż 35%. 
Zabrania się pracy spycharek przy pochyłemu poprzecznym spycharki większym niż 30%. 
W czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów, spraw-
dzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki. 
Nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas opadów atmosfe-
rycznych. 
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Transport gruntu i materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza prawdopodobnym klinem 
odłamu gruntu. 
Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 
2,0m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy; rozstaw środków transportowych 
pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m. 
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie na-
stępujących odległości przewozu: samochodem ciężarowym od 400 do 700 m; samochodem wy-
wrotką od 200 do 2000 m; ładowarka od 2 do 60 m; spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 
500 m; spycharką z lemieszem ukośnym od l do 3 m; zgarniarką samojezdną od 100 do 2000 m; 
równiarka od 1 do 5 m. 

5.2.4. Zabezpieczenie wykopów 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być 
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie 
większa niż 1,25m w gruntach mało spoistych i 1,5m w 
gruntach spoistych. 
W wykopach głębszych niż 1m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych niż 20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 
zabronione. ( 
1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następują-
cych bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące za-
bezpieczenia: 
- 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. 

5.2.5. Tolerancje wykonywania wykopów 
  Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.3. Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nich robót. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane 
w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co po-
winno 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, a w   
     przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być  
     odwodnione. 
(3) Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z 
     tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np.   
     ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli w  
     dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków  
     technicznych zasypywania wykopu. 
(4) 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 
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(5) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie  mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 
(6) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być   
     wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 
     przeciwwilgociowej. 
(7) Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości  

ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym, że grubość 
jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 cm; zasypanie i ubicie gruntu po-
winno następować równocześnie po obu stronach rurociągu; dalsze zasypywanie wykopu, jeśli 
ściany są 
umocnione, powinno być dokonywane, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt me-
chaniczny. 

(8) Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian 
      obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie  
      powodowało uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub   
      przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. W przypadku  
      wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z  
      którą ma się stykać nasyp, powinna być otynkowana zaprawa  
      cementowa i powleczona warstwą zawiesiny z gruntu spoistego tuż  
      przed ułożeniem gruntu. 

W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z na-
sypem powinny być powleczone bitumem, z tym, że maksymalna wielkość ziaren gruntu w 
warstwie o grubości ok. 1.0m znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być więk-
sza niż 2,0cm. 

(9) Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być 
      zagęszczona przez ubijanie ręcznie lub przy użyciu sprzętu  
      mechanicznego. 

Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych(h) i liczba przejść sprzętu(n) 
 

Rodzaj 
sprzętu za-
gęszczają-

cego 

Rodzaj gruntu 

 Zwały 
kamieni-

ste 

 
Rumosze 

Żwiry i po-
spółki 

 
Piaski 

Rumosze 
gliniaste 

Żwiry i 
pospółki 
gliniaste 

Gliny, iły, 
piaski glinia-

ste 

 h n h n h n h n h n h n h n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ubijaki spali-
nowe 

- - - - 0,2- 
0,4 

3-4 0,15- 
0,35 

3-4 0,1- 
0,3 

4-5 0,1- 
,0,3 

4-5 0,1- 
0,3 

4-5 

Zagęszczarki 
wibracyjne 

lekkie 

- - - - - - 0,2- 0,5 3-5 - - - - - - 

 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło 
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgo-
ciowej, jeżeli taka została wykonana. 

 
UWAGA: Ściany zewnętrzne piwnic można zasypywać dopiero po wykonaniu stropu nad piwnica i związa-
niu betonu stropu i wieńców stropowych. 
Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie lub wi-
browanie. 
5.3.3. Po wykonaniu prac fundamentowych fundamenty, ściany piwniczne i ściany fundamentowe obsypać 

gruntem przepuszczalnym (pospółka, piasek wielofrakcyjny) i zagęścić do Is>0,95. Obsypkę ścian 
fundamentowych wykonać warstwami gr. max 30cm i następnie zagęszczać. Ścianę z obu stron ob-
sypywać równomiernie. 

5.4. Wykonywanie nasypów 

W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z którą ma się stykać 
nasyp, powinna być otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwą zawiesiny z gruntu spoi-
stego tuz przed ułożeniem gruntu. 

W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z nasypem 
powinny być powleczone bitumem, z tym, że maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubo-
ści ok. 1.0 m znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa niż 2,0 cm. 
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Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub 
przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 

Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych (h) i liczba przejść sprzętu (n) 
Rodzaj sprzętu 

zagęszczającego 
Rodzaj gruntu 

 Zwały ka-
mieniste 

Rumosze Żwiry i po-
spółki 

Piaski Rumosze 
gliniaste 

Żwiry i po-
spółki glinia-

ste 

Gliny, iły, 
piaski 

gliniaste 
 h n h n h n h n h n h n h n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Płyta ubijak na 

koparce 
0,5- 0,7 3-4 0,5 3-4 0,5 3 - - 0,4 3-4 0,3 4-5 0,3- 

0,4 
4-5 

Ubijaki spalinowe - - - - 0,2- 0,4 5-4 0,15- 0,35 3-4 0,1- 
0,3 

4-5 0,1- 0,3 4-5 0,1- 
0,3 

4-5 

Zagęszczarki 
wibracyjne lekkie 

- - - - - - 0,2- 0,5 3-5 - - - - - - 

Zagęszczarki 
wibracyjne kro-

czące 

- - - - 0,6-1 2-4 0,5- 0,8 3-4 - - - - - - 

Walce wibracyjne 
samobieżne gład-

kie 

- - - - 0,2- 0,5 2-4 0,15- 0,3 3-5 - • - - - - 

Walce wibracyjne 
przyczepne gład-

kie 

0,65- 
0,9 

3-4 0,65- 
0,9 

3-4 0,5- 0,8 2-3 0,4- 0,2 3-5 0,65- 
0,9 

3-4 0,4- 0,5 - - - 

Walce wibracyjne 
przyczepne sze-

roko kołowe 

- - - - - - 0,4- 0,6 3-5 0,3- 
0,4 

4-6 0,3- 
0,45 

4-6 0,35
- 0,4 

4-6 

Samobieżne wal-
ce statyczne 

gładkie 

- - 0,2- 
0,3 

3-5 0,2- 0,3 3-5 0,15- 0,25 4-5 0,15- 
0,2 

4-5 0,15-
0,25 

4-5 - - 

Samobieżne wal-
ce statyczne sze-

rokoekranowe 

- - - - • - - - 0,25-
0,3 

4-6 0,25-
0,3 

4-6 0,3- 
0,4 

4-6 

Statyczne walce 
przyczepne okoł-

kowane 

- - - - - - - - - - - - 0,15
-0,2 

7-9 

Statyczne walce 
przyczepne ogu-

mione 

- - - - - - 0,2- 0,25 6-8 0,2- 
0,3 

4-5 0,2- 0,3 4-5 0,2- 
0,3 

4-5 

Spycharki gąsie-
nicowe 

- - - - - - 0,15- 0,25 10- 
11 

0,15- 
0,25 

7-9 0,15- 
0,25 

7-9 0,15
- 

0,25 

6-
10 

Zgarniarki ciężkie 
samochodowe 

- - - - - - 0,2- 0,3 8-12 0,3- 
0,4 

6-8 0,3- 0,4 6-8 0,2- 
0,3 

8 

 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne 
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnio-
nymi w p. 11. 

6.1. Wykopy  
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 

6.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 
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7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy - [m3] 
- zasypki-[m3] 
- zabezpieczenie wykopów -[m2] 
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie: 

a) dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami  
    kontrolnymi (szkicami) 
b) innych dokumentów niezbędnych o prawidłowego dokonania odbioru  
    danego rodzaju robót ziemnych. 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki 
wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być doko-
nywany na podstawie dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W 
razie gdy jest to 
konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez 
komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych należ) sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. 
Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  
  i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu   
  mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek   
  szczelnych. 

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu - piąci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu. 

Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

 
10. Przepisy związane 

 
PN-B-06050:1999    Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12       Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999    Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02      Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999  Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999  Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  Tolerancje kształtów i wy-
miarów. 
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SST – B.03 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

(CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych) 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi z warstwą izolacji termicznej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku. Pokrycie dachu twardą wełną mineralną, papą asfaltową podkładową i papą termozgrzewalną 
wierzchniego krycia. Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

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 przedmiarami, SST  
i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 
2.1.2. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz ST) 

2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

Obróbki blacharskie: 
Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,5mm z powłoką „poliester mat”, w kolorze „grafit” 
RAL7021, 7016, mocowana na rąbek leżący wys. 37mm z uszczelnieniem.  
Połączenie blach podwójne przez zagięcie i wywinięcie sąsiadujących arkuszy. Blacha pokrycia moco-
wana do konstrukcji dachu. 

2.3. Rynny i rury spustowe z kształtowników z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6-0,7mm, w kolorze 

ciemnoszarym/szarym dostosowanym do koloru elewacji 

- Rury spustowe zewnętrzne okrągłe 120 mm;                                                                                                      

- Rynny półokrągłe 150 mm, wiszące mocowane na rynhakach czołowo do deski okapowej;                                                                                                                                    

- nity o śr. 3mm do połączeń obróbek                                                                                                                     

- uszczelniacz dekarski do izolacji styków 

2.4. Materiały pomocnicze 
- nity w kolorze orynnowania o śr. 3mm do połączeń obróbek                                                                                                                     
- uszczelniacz dekarski do izolacji styków 
- wkręty farmerskie z uszczelkami 

 
Odprowadzenie wód deszczowych z dachu poprzez rynny wiszące i rury spustowe podłączone do pio-
nów kanalizacji deszczowej. 
Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do ich stosowania w budow-
nictwie. Nie wolno łączyć materiałów z różnych systemów. System musi być dopuszczony do stosowa-
nia w budownictwie. 
Przy robotach na wysokości stosować atestowany system zabezpieczający przed upadkiem z wysoko-
ści, spełniający wymogi podstawowych wymagań bezpieczeństwa DIN EN 795:2012, DIN CEN/TS 
16415:2013. 
 

 2.4. Pokrycie hydroizolacyjne stropodachu budynku- systemowe- papa asfaltowa podkładowa, oraz 
papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia.  

A. Projektowana papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
Parametry wyrobu: papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obu-
stronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek 
folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucz-
nego. 
Przeznaczenie: wykonywanie warstwy wierzchniej w wielowarstwowych i zakres stosowania: wodo-
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chronnych pokryciach dachowych. 
Sposób układania: metodą zgrzewania. 
Warunki układania: papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0oC, nie należy układać papy w 
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy sil-
nym wietrze. 
 

Właściwości papy  Metoda badań  j.m. Wartość lub 
ustalenia 

Wady widoczne PN-EN 18501:2002 - wyrób 
pozbawiony 
wad 
widocznych 

Długość PN-EN 1848-1: 2002 m ≥ 5,0 

Szerokość PN-EN 1848-1: 2002 m ≥ 0,99 

(1,00 ± 0,01) 

Grubość PN-EN 1849-1: 2002 mm 5 ± 0,2 

Prostoliniowość PN-EN 1848-1: 2002 - odchyłka: 

 ≤10 mm / 5m  
lub 
proporcjonalnie 
dla innych 
długości 

Wodoszczelność PN-EN 1928: 2002  

Metoda B 

kPa Wodoszczelna 
przy ciśnieniu 
200 kPa 

Reakcja na ogień PN-EN 13501-
1+A1:2010 

- klasa E,  

w układzie 
warstw NRO, 
Broof t1, REI  

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu: 

• kierunek wzdłuż, 

• kierunek w poprzek 

PN-EN 12311-1: 
2001 

N/50mm  

 

1000 ± 200 

1000 ± 200 

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu: 

wydłużenie 

• kierunek wzdłuż, 

• kierunek w poprzek 

PN-EN 12311-1: 
2001 

%  

 

 

40 -0/+15 

40 -0/+15 

Odporność na uderzenie PN-EN 12691:2007 

Metoda A 

Metoda B 

mm  

2000 

2000 

Odporność na obciążenie statyczne PN-EN 12730:2002 

Metoda A 

kg 20 

Stabilność wymiarów PN-EN 1107-1:2001 

Metoda A 

% ≤ 0,5 

Giętkość w niskiej temperaturze  PN-EN 1109: 2013-
07 

oC -25 /o30 mm 

Odporność na spływanie  PN-EN 1110: 2011 oC 100 
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Odporność na sztuczne starzenie  PN-EN 1110: 2011 

PN-EN 1296: 2002 

oC 100 ± 10 

Przyczepność posypki   PN-EN 12039: 2001 % 10 ± 10 

Przenikanie pary wodnej   PN-EN 
13707+A2:2012 

- μ=20.000 

 

A.  Projektowana samoprzylepna papa asfaltowa podkładowa, do  wykonywania wielowarstwowych  
pokryć  dachowych z termoizolacją z płyt z pianki PIR. 

Charakterystyka:  

Przeznaczenie i zakres stosowania: papa   asfaltowa   samoprzylepna   podkładowa przeznaczona  do  
wykonywania  warstwy  podkładowej  na  płytach izolacji termicznej z wełny, polistyrenu EPS, XPS, płyt PIR  
w  wielowarstwowych  pokryciach.  Klejona  do podłoża  wykorzystując  właściwości  samoprzylepne  masy  
asfaltowej znajdującej  się  od  spodniej  strony  papy.  Ostateczną  wytrzymałość połączenia  uzyskuje  się  
w  momencie  przygrzania  papy  wierzchniego krycia. 

Zastosowanie produktu:  podkładowa, do izolacji wodochronnych, oklejanie podłoża betonowego i 

drewnianego, podłoża z polistyrenu EPS, XPS, PIR 

Rodzaj montażu:   ssamoprzylepna, mocowanie mechaniczne 

Rodzaj masy:    modyfikowana SBS 

Rodzaj osnowy:   kompozytowa  

Grubość (mm):    min. 3 

Papa podkładowa, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS i kompozytu włókniny polie-
strowej i włókien szklanych.  
Strona wierzchnia jest pokryta folią termotopliwą, a strona spodnia pokryta jest usuwalną folią zabezpieczającą  
Montaż papa samoprzylepna, mocowanie mechaniczne 
 

 Mocowanie spodnią stroną do zagruntowanego podłoża (dotyczy podłoża betonowego i drewnianego, podłoża 
z polistyrenu EPS, XPS, PIR nie ma konieczności gruntować), rozwijając i usuwając folię zabezpieczającą. 
Następnie należy ją docisnąć do podłoża nie dopuszczając do zamknięcia powietrza i powstania pęcherzy. 
Zalecana temperatura układania minimum +10ºC. W niższych temperaturach wymagana jest aktywacja ter-
miczna. Papa musi być dodatkowo zamocowana mechanicznie na podłożu o nachyleniu >20%. 
 
Klejona  do podłoża  wykorzystując  właściwości  samoprzylepne  masy  asfaltowej znajdującej  się  od  spod-
niej  strony  papy.  Ostateczną  wytrzymałość połączenia  uzyskuje  się  w  momencie  przygrzania  papy  
wierzchniego krycia 

 

 
ZASADNICZE CHARAKTE-
RYSTYKI  

 
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE  

 
METODA BA-
DAWCZA  

 
ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA  

Odporność na działanie ognia 
zewnętrznego*  

FROOF (t1)  EN 13501-5  EN 13707: 2004 + A2:2009  

Reakcja na ogień  E  EN 13501  
Wodoszczelność  wodoszczelna  EN 1928:2000  

Metoda A lub B  
Maksymalna siła rozciągająca (MDV)  
wzdłuż  
w poprzek  

1100 ± 300 N/50 mm  
1100 ± 300 N/50 mm  

EN 12311-1  

Wydłużenie (MDV)  
wzdłuż  
w poprzek  

 
3 ± 1 %  
3 ± 1 %  

EN 12311-1  

  -  

Odporność na obciążenie statyczne – met. 
A (MLV)  

5 kg  EN 12730  

Odporność na uderzenie – met. A (MLV)  600 mm  EN 12691  
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) 
(MDV)  

≥ 150 N  EN 12310-1  

Wytrzymałość złączy na oddzieranie (MDV)  NPD  EN 12316-1  
Wytrzymałość złączy na ścinanie (MDV)  NPD  EN 12317-1  
Trwałość: Odporność na spływanie w pod-
wyższonej temperaturze po starzeniu (MLV)  

90 ºC  EN 1110  

Giętkość w niskiej temperaturze  
(MDV)  
(MLV)  

≤ -25 ºC  
-25 ºC  

EN 1109  

Substancje niebezpieczne** ***  nie zawiera  -  
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3.  Sprzęt  
Zgodnie z punktem 0.3 wymaganiami ogólnymi  niniejszej specyfikacji 
Potrzebny sprzęt i narzędzia palnik gazowy z wężem, butla z gazem propan-butan, nóż do cięcia papy. 
 
4. Transport 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi  niniejszej specyfikacji 
 
5. Wykonanie 
Podłoże 
     Podłoże odpowiedniej wytrzymałości, powinno być równe, wolne od naprężeń, pęcherzy, sfałdowań, 
ostrych krawędzi, zadziorów i szorstkości, niepożądanych szczelin, itp. 
- Na podłożach niekompatybilnych należy ew. stosować odpowiednie warstwy przekładkowe. 
- Dodatkowe ustalenie brzegów za pomocą zamocowań punktowych 
Podłoże powinno być gładkie, równe i wolne od zanieczyszczeń. Łączniki powinny być prowadzone w 
jednej płaszczyźnie, z wyjątkiem przypadku izolacji mocowania nasadki, które wystają, choć ich kształt 
membrany.   
   Do wykonywania pokryć dachowych  można przystąpić : 
a/ po sprawdzeniu zgodności podłoża i podkładu z wymaganiami szczegółowymi,  
b/ zakończeniu robót na powierzchni dachu / osadzeniu wywiewek itp./ 
c/ po zakończeniu robót wykonywanych na powierzchni połaci - osadzeniu listew lub klocków do mocowania 
obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych , rynhaków itp.  
Całą połać dachu należy oczyścić z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń , które mogłyby spowodować 
nieprawidłowe powiązanie warstw . 
Roboty powinny być wykonane w sposób i zgodnie z wymaganiami w PN; przy temperaturze powietrza 
powyżej +5º C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie należy wykonywać prac w sytuacji zawilgocenia po-
wierzchni dachu.    
Do przykrycia połaci dachowej można przystąpić dopiero po zakończeniu prac montażowych i odbiorze 
podłoża przez Inspektora Nadzoru. 
Dane do mocowania mechanicznego 

ilość i umieszczenie łączników do uzgodnienia z działem technicznym 
Szerokość zakładu pasm hydroizolacji- min. 10 cm, 
Łączenie pomiędzy sobą- zgrzewanie gorącym powietrzem 
Szerokość zgrzewu min. 8 cm 
Należy przestrzegać warunków montażowych producenta termoizolacji; 
Uwzględnić zwiększone zakłady pasm oraz szerokość zgrzewu 8cm. Liczba i rozmieszczenie ele-
mentów mocujących pasma zgodnie z DIN EN 1991, Wytyczne dla dachów płaskich, oraz informa-
cjami producenta. 
Szczegółowe wymagania dla podłoża oraz indywidualne wskazówki dotyczące obróbki montażowej 
wg instrukcji układania membrany. 

Papa  przed użyciem przez 24 h powinna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18º C, a na-
stępnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, uniknięcia powstania garbów 
po ułożeniu. 
Dylatacje należy wykonać w tych samych miejscach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lud 
dylatację z sąsiednim budynkiem. 
Arkusze należy rozwinąć na przygotowanym podłożu bez naciągania, poprzecznie do karbów blachy trape-
zowej, desek, lub dłuższego boku prostokątnych płyt izolacji termicznej w przypadku podłoża betonowego, 
arkusze układać  z zakładem 10 cm z czego min.3 cm to szerokość zgrzewu (lub sklejenia), 4 cm szerokość 
podkładek elementów mocujących i 1 cm szerokość pasa brzegowego.  
    Każdy arkusz należy przymocować mechanicznie na jednej krawędzi pasa. Kalkulację liczby mocowań 
należy przeprowadzać wg wymagań zawartych w normie PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem. Szacunko-
wym i uproszczonym sposobem wyznaczania ilości zakotwień jest metoda 3:6:9. Metoda ta oznacza, że 
jeżeli na centralnej części dachu należy wykonać 3 zakotwienia na 1 m2, to w strefie brzegowej 6 zakotwień 
natomiast w narożach 9 zakotwień na m2. 
Elementy mocujące przykrywa się sąsiednim arkuszem membrany i uszczelnia przez zgrzewanie. 
Wymiary stref brzegowych i narożnych dachów o różnym kształcie zgodnie z instrukcją producenta.. 
 
Zgrzewanie 
Połączenie wykonuje się przy użyciu ręcznej nagrzewnicy lub automatu do zgrzewania z płaską dyszą 40 
mm. Nagrzewa się równomiernie jednocześnie obie łączone powierzchnie i dociska silikonowym wałkiem. 
 
Sposób postępowania:  
- łączone powierzchnie muszą być czyste i suche,  
- nagrzewnicę przed zgrzewaniem rozgrzać i wykonać próbny zgrzewu ustalając odpowiednią temperaturę i  
prędkość przesuwu,  
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- aby krawędzie arkuszy nie przesuwały się można przymocować je wstępnie zgrzewami punktowymi w 
tylnej  części zakładki,  
- utrzymywać nagrzewnicę tak, aby od krawędzi arkusza wystawało 3 mm dyszy, szer. zgrzewu powinna 
wynosić min. 3cm,  
- podczas zgrzewania należy ogrzewać jednocześnie oba łączone płaty membrany przyciskając mocno 
górny płat  papy przy  
  pomocy wałka dociskowego 
- w miejscach gdzie nakładają się trzy arkusze membrany, w celu uzyskania szczelnego zgrzewu, krawę-
dzie środkowego arkusza  
  muszą być sfazowane. Można to uzyskać ścinając krawędzie ręczną przycinarką po połączeniu z dolnym 
arkuszem lub przy  
  użyciu nagrzewnicy. W tych miejscach połączenia muszą być wykonane za pomocą zgrzewania gorącym 
powietrzem. 
- po wykonaniu zgrzewania należy sprawdzić szczelność połączeń przy pomocy pręta kontrolnego. Wszyst-
kie nieciągłości połączenia należy zgrzać, aby uzyskać szczelne połączenie. 
Obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,6mm – obróbki widoczne. 
Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający 
wyeliminowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki 
attyki i ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. Obróbki blacharskie 
muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię 
elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o 
ok. 4cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w 
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i 
spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy 
element wykończeniowy. 
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55mm należy wykonać pod papę termozgrzewalną. 
Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób umożliwiający 
wyeliminowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki 
attyki i ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. 
Rynny dachowe i rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm. 
Łączenie rynien wiszących należy wykonać na zakład nie mniejszy niż 20mm nitowany na 4 nity o śr. 3mm i 
lutowany. Dopuszcza się łączenie rynien na rąbek pojedynczy leżący z obustronnym lutowaniem. Brzegi 
rynien powinny być wyokrąglone. Denka rynnowe powinny odpowiadać kształtowi i przekroju rynny. Brzeg 
denka należy zaokrąglić do środka i połączyć rynną obustronnym lutowaniem. 
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża usztywnione trójkątnym 
kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnętrznego 
Uchwyty rynnowe należy mocować w odstępach, co 50cm, a ich wymiary powinny wynosić 4x25mm. 
Uchwyty należy wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika, z którego są wykonane. 
Spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 0,5% rynny należy zdylatować. Największa długość rynny nie 
powinna być większa niż 20m. Połączenie rynny z rurą spustową wykonać w sposób umożliwiający 
swobodne połączenie rury z rynną.  
Połączenie wpustu rynnowego z rynną należy oblutować obustronnie 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na dł. 10m. 
Odchylenie rur od linii prostej na dł. 2m nie może przekraczać 3mm 
Rury spustowe należy łączyć na rąbek pojedynczy leżący w złączach pionowych, a złącza poziome 
wykonać na zakład szer. 40mm. Złącza powinny być uszczelnione na całej długości. Dopuszcza się 
stosowanie złącz o szer. 80mm bez lutowania 
Rury spustowe mocować do ścian uchwytami do rur spustowych w odstępach nie większych niż 1,00m. 
Uchwyt powinien być zamontowany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez 
osadzenia w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej 
6. Kontrola robót 
 
Polega na bieżącym sprawdzeniu: 
- zgodności dostarczonych  i montowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych 
- prawidłowości wykonania spadków 
- prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami 
 
7. Przedmiar i Obmiar robót -  wg. wymagań ogólnych niniejszej ST-00. 
 
8. Odbiór robót 
Polega na sprawdzeniu: 
- zgodności  zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych 
- prawidłowości wykonania spadków 
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- prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami 
 
Odbiór polega na sprawdzeniu rodzaju, jakości materiałów zgodnie z projektem budowlanym. Właściwej 
grubości warstwy. Sprawdzeniu ciągłości warstwy izolacyjnej i prawidłowym przyleganiu do podłoża. 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Podstawę kwalifi-
kującą do odbioru wykonania robót stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, 
dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i za-
twierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 
 
9. Podstawa płatności – wg. wymagań ogólnych niniejszej ST. 
 
10. Normy i przepisy związane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych 
PN-80/B-02020 10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
Instrukcje wybranych producentów. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SST− B.04 INSTALOWANIE STOLARKI OTWOROWEJ 

(CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW) 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Specyfikacja Techniczna Ogólna odnosi się do wymagań technicznych wspólnych, dotyczących wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja budynku gara-
żowego Komendy Powiatowej Policji w Mońkach przy al. Niepodległości 7, powiat moniecki, woj. podlaskie 
1.2 Zakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest część Dokumentów 
przetargowych i Umownych przy zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego 
w pkt. 1.1. SST należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogólna ( ST00) . 
1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania i montażu stolarki okiennej. 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowied-
nimi normami oraz określeniami podanymi w SST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, ST i 
poleceniami osoby nadzorującej realizację umowy. Wymiana stolarki w istniejących otworach i z istniejącym 
podziałem szyb. Okno uchylno-rozwierane. Zaświadczenie ITB. Izolacyjność akustyczna całego okna nie 
większe niż 35 dB. 
2.0. Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną. Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV, min. 
pięciokomorowe, wsp. przenikania ciepła max. U=1,1 W/m2K dla całego okna, kolor biały. Pakiet szybowy 
szkło przezroczyste hartowane 6 mm o wew., od zewn. szkło antisol bezpieczne 6,4 mm. Szyby klasy P4.  
Uszczelki przylgowe z EPDM na całym obwodzie okien mocowane do wrębów. Podokienniki zewn. z blachy 
powlekanej kolor RAL 7016 układane z 8% spadkiem na zewn. budynku. 
2.1. Okucia budowlane. 
Okucia antywłamaniowe powinny odpowiadać wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm - wy-
maganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wy-
posażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2..2. Szkło 
Pakiet szybowy szkło przezroczyste hartowane 6 mm o wew., od zewn. szkło antisol bezpieczne 6,4 mm. 
Szyby klasy P4. 
2.3. Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi. Układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej 
niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3.0. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę nadzorująca realizacje umowy. 
4.0. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki 
powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie za-
montowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST00. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich okien i drzwi: 
- miedzy skrzydłami 2mm 
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00. 
6.1. Zasady kontroli jakości Powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwio-
wej, PNB-10180 
dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST00. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST00. Odbiór materiałów i robót powinien 
obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych zastosowa-
nych wyrobów i użytych materiałów z dokumentacja techniczną. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
wyrobów i materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
8.2. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami In-
spektora Nadzoru. 
8.3 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: pisemne stwierdzenie Inspektora Nad-
zoru w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z Dokumentacja projektowa. 
8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót montażu stolarki budowlanej i spełnienia innych warunków dotyczących tych robót za-
wartych w umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10085/Az2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana) 
PN-B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3) 
PN-B-94000. Okucia budowlane. Podział. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania. 
PN-EN 10230-1 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia 
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81607 Emalie olejno-żywiczne i ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 
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SST – B.05 ROBOTY MUROWE 

                        CPV 45262500-6 – roboty murowe 

1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami 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.: 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

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

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

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

* Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 3,3-4,0kg 
* 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 
l,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

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

* Wymiary jak poz. 2.2.1. 
* Masa 4,0-4,5 kg. 
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł ba- 
danych 
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości : 
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wy- 
szczerbienie  lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających  powyższego wymagania nie powinna 
być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł                                          
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł                                           
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł                                           

 
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa           

* Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg 
póz. 2.2.2. 
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Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowa-
niu przez Inżyniera. 

 
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 

* Wymiary l = 250 mm, s == 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 2,15-2,8 kg 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3,                                             
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i   
  odmrażania 
  - brak uszkodzeń po badaniu. 

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

* Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
* Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
* Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
* Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
- brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 
2.4. Cegła silikatowa. 
2.4.1.Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: lNF250+-3x120+-2x65+-2 
1,5NF250+-3x120+-2x104+-2 
2NFD250+-3x120+-2x138+-2 
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3 
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3 
Wymagania: 
- nasiakliwość 16% 
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
- gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegty pełnej i 1,5 kg/dm3 dla  
  drążonych. 

2.4.2. Blok drążony N24  
 Wymiary: 250x240x220 mm 
 Zużycie: 18 szt./m² 
 Masa: 17,1 kg/szt.  
 Zastosowanie: ściany konstrukcyjne przy klasie wytrzymałości 15. 

2.4.3. Cegła silikatowa N12  

 Wymiary: 250x120x220 mm 
 Zużycie: 18 szt./m² 
 Masa: 9 kg/szt. 
 Zastosowanie: ściany działowe i konstrukcyjne  

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane    
  mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  
  możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub po-
piołów 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 jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki za-
prawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.6. Bloczki betonowe. 

Bloczki ścienne betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych krawę-
dziach i o równych powierzchniach. Mogą być produkowane z betonu zwykłego, nie zawierającego 
w przypadku dodatków popiołów lotnych nadmiernego stężenia naturalnych pierwiastków promie-
niotwórczych. Przełom pustaka powinien wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu, do-
kładność przemieszania wszystkich składników i brak zanieczyszczeń kruszywa obcymi ciałami 
szkodliwymi dla struktury elementów. Powierzchnie zewnętrzne pustaków powinny być bez raków, 
guzów lub wgłębień, krawędzie – nie poszczerbione, naroża – nie poobijane. 
Nasiąkliwość wagowa bloczków powinna się mieścić w granicach  
od 10 do 20%. 
Przy odbiorze bloczków na budowie należy dokonać sprawdzenia : 
- wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni; 
- wielkości oraz liczby szczerb i odbić naroży; 
- wielkości i liczby pęknięć, przełomu, wytrzymałości na ściskanie. 
Ze względu na skurcz nie należy bloczków wbudowywać wcześniej niż po  10 tygodniach od 

daty ich wyprodukowania. Kształt, rodzaj betonu, wymiary i  klasy bloczków powinny odpowiadać aktu-
alnym normom państwowym oraz  świadectwom ITB 
 
2.7. Kształtki wentylacyjne. 
 
2.71. Kominy wentylacyjne ceramiczne murowane. 

Cegła pełna ceramiczna kl.15  
 Wymiary: 250x120x65 mm 
 Zużycie: 4,5 szt./m.b. 
 Masa: 16,1 kg/szt.  
 Zastosowanie: kanały wentylacyjne  

 
2.7. Kształtki wentylacyjne. 
2.71. Kominy wentylacyjne ceramiczne. 

Pustak wentylacyjny PW 24N  
 Wymiary: 250x240x220 Φ160 mm 
 Zużycie: 4,5 szt./m.b. 
 Masa: 16,1 kg/szt.  
 Zastosowanie: kanały wentylacyjne  

2.7.2. Kominy wentylacyjne silikatowe. 
 Pustak wentylacyjny PW 24N  
 Wymiary: 250x240x220 Φ160 mm 
 Zużycie: 4,5 szt./m.b. 
 Masa: 16,1 kg/szt.  
 Zastosowanie: kanały wentylacyjne  

2.8. Kształtki wentylacyjne blaszane. 
 

Zastosowano przewody wentylacyjne typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach 
zgodnych z PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2001. Przewody o przekroju okrągłym wykonać z bla-
chy ocynkowanej zwiniętej spiralnie o grubości min.: O80÷O125 – 0,50 mm. Przewody spiro łączo-
ne są przez nypel i mufę oraz opaskę przy przewodach elastycznych typu flex. Wszystkie wentyla-
tory montowane w sufitach podwieszonych należy podłączać do głównych kanałów przy pomocy 
przewodów elastycznych izolowanych o długości nie mniejszej niż 0,5m. 
Przewody elastyczne tepu flex powinny odpowiadać następującym wymogom: 

 muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia 

    przepływającego nimi powietrza, 
 muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach  

    kierunku, 

 posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], 
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    pozwalającą na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni 
    zaciskowych, 

 połączenia muszą być całkowicie szczelne, 
 niedopuszczalne jest łączenie przewodów elastycznych celem ich 

    przedłużenia. 

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 uszkodze-
niami 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, wysko-
ków i otworów. 

b)  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l 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 l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej0°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 tech-
niczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej. 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna   
   przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym  
   Grubość maksymalna nie 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),  
     na leży 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 zagłę-
bienia 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 krató-
wek 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  
-2mm, a dla spoin pionowych = 5 mm. 
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5.4. Ścianki działowe. 

Ściany działowe są murowane przeważnie z najwęższych elementów (od 6,5 do 12 cm), gdyż nie 
przenoszą obciążeń konstrukcyjnych. Lepiej, by nie były zbyt szerokie, aby niepotrzebnie nie zajmowa-
ły miejsca w pomieszczeniach. Tylko na ściany, na których mają wisieć ciężkie przedmioty, na przykład 
w kotłowni czy kuchni, lepiej używać bloczków grubszych (12-15 cm). Można w nich stabilnie zamoco-
wać łączniki, a przy okazji osiągnie się lepsze parametry akustyczne ściany i w ten sposób ochroni 
resztę domu przed hałasem urządzeń technicznych. Aby przyspieszyć prace, warto korzystać z więk-
szych bloków o długości równej dwóm długościom typowego bloczka. Jeśli ściana ma nie być wykań-
czana tynkiem, warto wymurować ją z cegieł. Dzięki temu uzyska się ciekawy akcent dekoracyjny wnę-
trza. Elementów murowych nie wolno łączyć trwale ze stropem ponieważ należy zachować swobodę 
ugięcia stropu, jednocześnie zapobiegając spękaniu ścian działowych. 

5.4.1. Łączenie ścianek działowych ze ścianami konstrukcyjnymi 

Ściany działowe powinny być połączone z nośnymi, inaczej mogłyby się przewrócić pod naporem ludz-
kiego ciała albo wskutek trzaśnięcia osadzonymi w nich drzwiami. Do połączenia najłatwiej użyć stalo-
wych kotew, które podczas murowania ścian nośnych wypuszcza się z ich spoin wzdłuż linii planowa-
nych działówek. Dobrze, jeśli oba rodzaje ścian są wznoszone z elementów tej samej wysokości, wte-
dy kotwy trafiają w spoiny, ale można też je odginać i przykręcać do powierzchni czołowych bloczków. 
Kotwy powinno się rozmieszczać tak, aby na wysokości ściany były przynajmniej trzy: w dolnej części, 
w górnej i na środku. 

5.5. Zamurowanie otworów. 

Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cem-wap. M5. 

5.6. Murowane ścianki działowe. 

– ściany działowe o grub. 6,5 i 12 cm,  murowane z cegły ceramicznej klasy 15 na zaprawie cemento-
wo-wapiennej M5,obustronnie otynkowane tradycyjnym tynkiem  

Uwaga: Zabrania się wykonywania murowanych ścian działowych na izolacji termicznej podłóg! 
Wszystkie ściany wykonać na hydroizolacji z papy termozgrzewalnej. Projekt. ściany działowe muro-
wane połączyć z istniejącymi ścianami murowanymi za pomocą strzępi pionowych i/lub kotew stalo-
wych. Nie wykonywać strzępi w istniejących słupach żelbetowych. 

5.7. Kominy wentylacyjne murowane  

− murowane z cegły ceramicznej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M5 z zachowaniem za-
sad wiedzy technicznej wiązania elementów murowych 

5.8. Attyki i ogniomury dachu murowane  

− murowane z elementów murowych gr. I, klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M5 z zachowa-
niem zasad wiedzy technicznej wiązania elementów murowych 

6.  Kontrola jakości. 

6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać bada-
niom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsy-
stencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów  należy  przyjmować wg poniższej tabeli. 
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Lp. 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury niespoinowane 
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 l m długości 
- na całej długości 

 
1 

15 

 
2 
30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- 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 Inży-
niera 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) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte SST. 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-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowanych. Część  1 : Elementy murowane ceramiczne.  
PN-ISO 8930:1997  Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia.  
PN-ISO 8930/Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Technologia.  
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 
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SST – B.06 TYNKOWANIE 

(Kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie) 
 

1.Wstęp. 
1.1.Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Ogólna odnosi się do wymagań technicznych wspólnych, doty-

czących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. : 
Modernizacji budynku garażowego Komendy Powiatowej Policji w Mońkach przy al. Niepodległości 7, 
powiat moniecki, woj. podlaskie 

1.2.Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu 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 wy-
konanie robót tynkarskich obiektu. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

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 pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.Materiały.  
Do robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania. 
Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywanych na placu budowy powinny odpowiadać wyma-
ganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na opakowaniach materiałów przygo-
towanych fabrycznie powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem akceptację inspektora nadzoru. Wszystkie materiały główne jak zaprawa tynkar-
ska, gładź gipsowa, impregnat do gruntowania, a także pomocnicze jak środki do likwidacji zacieków i 
wykwitów, do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń muszą mieć własności techniczne okre-
ślone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych lub PN.  

3.Sprzęt.  
Roboty tynkowe powinny być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzo-
nych prac zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta w przypadku suchych 
mieszanek tynkarskich. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 

4.Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 

5.Wykonanie robót. 
5.1.Przygotowanie podłoży Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża pod tynk należy przeprowa-
dzać z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100. Podłoże pod tynk powinno być równe, nośne i 
mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, odpylo-
ne, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej +50 C. Nadlewki i 
wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy 
naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami na-
leży usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne, 
np. piaskowanie. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

5.2.Wykonanie robót tynkowych.  
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określo-
nymi w PN-70/B-10100.  

6.Kontrola jakości.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót tynkowych powinna obejmować: 
-kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej, 
-kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży, 
-kontrolę wymagań zawartych w powyższej tabeli, certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wy-
robów budowlanych, 
-kontrolę mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
-kontrolę przyczepności tynku do podłoża, 
-kontrolę grubości tynku, 
-kontrolę wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 
-kontrolę wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
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7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową robót jest m (metr) dla długości osadzonego parapetu, m2 (metr kwadratowy) po-
wierzchni wykonanego tynku lub gładzi wraz z przygotowaniem  mieszanek tynkarskich i gładzi gipsowej, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i spraw-
dzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce rozliczeniowej. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru 
robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 

8.Odbiór robót.   
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. Odbiór tynków na-
stępuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją. Zgodność wykonania tynków stwier-
dza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi 
w tabeli. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół 
odbioru gotowych tynków powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem 
możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. Podstawą od-
bioru robót tynkarskich stanowią: 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, certyfikaty, 
- protokołu odbioru robót zanikających 
- protokołu odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeżeli były zlecane. 

9.Podstawy płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania Ogólne. Podstawę płatności sta-
nowi komplet wykonanych czynności związanych z wykonaniem tynków, zgodnie z dokumentacją, ST i 
przedmiarem tj.: 
- przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 
- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
- wykonanie tynków,  
- wykonanie gładzi 
- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań,  

- oczyszczenie miejsca pracy.  
10.Przepisy związane. 

PN-B-10109  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN 13279-2:2005 (U)Spoiwa i tynki gipsowe. Część 2. Metody badań. Warunki techniczne wykona-

nia i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 1: Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, 
Warszawa 2003 r.  
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SST – B.07 ELEWACJA 

(Kod CPV 45324000-4 - Elewacja) 
 

1.Wstęp. 
1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem jest wykończenie ścian zewnętrznych budynku - elewacji 
1.2.Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót elewacyjnych. 

1.3.Zakres robót objętych SST.   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie robót elewacyjnych obiektu. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

 wykonanie tynków cienkowarstwowych wypraw silikonowych zewnętrznych 
 ułożenie płytek elewacyjnych na cokołach i ścianach zewnętrznych 

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 , 
SST i poleceniami Inspektora. 

2.Materiały.  
Do robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania.. Na opako-
waniach materiałów przygotowanych fabrycznie powinien znajdować się termin przydatności do stoso-
wania. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptację inspektora nadzoru. Wszystkie materiały 
muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom apro-
bat technicznych lub PN.  

2.1. Tynk silikonowy - gramatura 1−1,5 mm, hydrofobowy, odporny na brud, paroprzepuszczalny, o niskiej 
absorpcji wody, odporny na uszkodzenia eksploatacyjne, wysoka odporność na trudne warunki pogo-
dowe, formuła BioProtect – wysoce odporny na rozwój pleśni, grzybów i alg, kolor jasny szary do 
uzgodnienia z użytkownikiem 

2.2. Materiały termoizolacyjne 
2.2.1. Styropian EPS wg EN 13163:2012+A1:2015 

− grafitowy 
− frezowany na zakładkę 
− λ≤ 0,033 W/mK 
− wytrzymałość na ściskanie  min. CS(10) 70 
− stabilność wymiarowa DS.(N)2, DS.(70,−)1 
− wytrzymałość na zginanie min. BS125 
− wytrzymałość na rozciąganie prostop. do pow. czołowych min. TR100 
− Reakcja na ogień E 

2.2.2. Płyty z pianki PIR – przeznaczone do stosowania w systemie ociepleń ścian metodą ETICS 
− w obustronnej okleinie z welonu szklanego  
− λ≤ 0,022 W/mK 
− frezowane na zakładkę 
− wytrzymałość na ściskanie  min. ≥ 120 kPa, CS(10/Y)120 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do okładzin min. ≥ 60 kPa, TR60 

2.3. Kompletny system ocieplenia ścian metodą ETICS dopuszczony do stosowania na płytach ter-
moizolacyjnych z pianki PIR i na styropianie. 

2.3.1. Przygotowanie podłoża 
Zanim rozpocznie się przyklejanie płyt PIR należy odpowiednio przygotować podłoże, do którego 
będą przyklejane. Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw 
zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i 
inne zabrudzenia należy usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki można naprawić klejem uniwersal-
nym/ wyrównującym. Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem 
płyt PIR; im grubsza warstwa zaprawy, tym dłuższy czas do przyklejania PIR(przyjmując zasadę: 
ok. 1dzień na każdy 1 mm grubości zaprawy).Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagrunto-
wać gruntem uniwersalnym, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np. beton, żelbet) gruntem sczep-
nym  (lub gruntem polikrzemianowym).  

 
2.3.2. Przyklejanie płyt PIR i styropianowych. 

Jeżeli podłoże jest równe, klej należy nałożyć cienką warstwą na całą powierzchnię płyty PIR i roz-
prowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm. W pozostałych przypadkach zaprawę 
należy rozprowadzić obwodowo w odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt, w taki sposób, aby klej nie 
wystawał poza obrys płyt i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni 
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W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 40% płyty. Niedopuszczalne jest przyklejanie 
płyt metodą „na placki”. Następnie płytę PIR należy przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrów-
nać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt. Ewentualny naddatek kleju wystający poza ob-
rys płyty należy natychmiast usunąć. Kolejne przyklejane rzędy płyt PIR powinny być przesunięte 
względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Płyty należy 
przyklejać zaczynając od dołu elewacji. Stosowanie listew startowych, choć nie jest wymagane, uła-
twia prawidłowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych płyt. Listwy startowe powinny 
być jednak zawsze stosowane w przypadku gdy nie ma ocieplenia ścian fundamentowych. W sytu-
acji, gdy ściany fundamentowe są ocieplone kolejne warstwy ocieplenia ścian powyżej poziomu 
gruntu mocuje się bez listwy startowej z zachowaniem ciągłości izolacji. 

UWAGA: Płyty PIR należy montować nie wcześniej niż 1 miesiąc od daty ich wykonania (data pro-
dukcji jest podana na każdej paczce płyt PIR) 

 
2.3.2. Kołkowanie 

Kołkowanie, oraz przyklejanie siatki zbrojącej należy rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch dniach 
od przyklejenia płyt PIR. Zastosowane łączniki mechaniczne muszą być odpowiednio dobrane do 
rodzaju podłoża i zgodne z projektem technicznym ocieplenia. Wymaganą, minimalną długość łącz-
nika można policzyć zgodnie z poniższymi wskazówkami, dodając lub odejmując grubości poszcze-
gólnych warstw. Ocena grubości poszczególnych warstw tj. grubość starego tynku, czy warstwa kle-
ju powinna być dokonana przez wykonawcę i odpowiadać faktycznym wielkościom na danej inwe-
stycji. 
 Należy stosować łączniki z trzpieniem metalowym z główką z tworzywa, lub z trzpieniem z tworzy-
wa wzmocnionego. Talerzyk kołka powinien mieć średnicę co najmniej 60 mm, a jego powierzchnia 
powinna być chropowata z otworami zapewniającymi przyczepność zaprawy klejącej. W celu unik-
nięcia powstania mostków termicznych i efektu tzw. „biedronki” talerzyki należy odpowiednio zagłę-
bić w płycie PIR i zakryć je zaślepkami ze styropianu grafitowego. W strefie krawędziowej zaleca się 
stosowanie zwiększonej liczby łączników, ze względu na dodatkowe czynniki wpływające na osła-
bienie przyczepności, takie jak ssanie wiatru. Zalecana liczba łączników, w przypadkach, gdy są 
one wymagane, przedstawia tab. 3.tab.  
 

3.Zalecanaminimalna liczba kołków 

Wysokość budynku Liczba kołków, szt./m2       

Ściana strefa krawędziowa  

do 12 m 4 6  

12 ÷ 20 m 6 8 

powyżej 20 m 8 12  

W zależności od kształtu budynku strefa krawędziowa wynosi od 1 do 2 m. 

2.3.3. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Podobnie jak kołkowanie, wykonywanie warstwy zbrojonej można rozpocząć nie wcześniej niż po 
dwóch dniach od zakończenia przyklejania izolacji. Zamontować profile dylatacyjne, listwy narożni-
kowe i wzmocnić naroża wokół drzwi i okien (przyklejając dodatkowe paski siatki pod kątem 45° do 
linii pionowych otworów). Ewentualne szczeliny pomiędzy przyklejonymi płytami PIR można wypeł-
nić poliuretanową pianą montażową. Szczelin nie wolno wypełniać klejem ani innymi zaprawami. 
Zaczynając od góry ściany na przyklejone płyty nakładać klej, równomiernie rozprowadzając go na 
powierzchni warstwą ok. 3 mm i zatapiać w nim siatkę zbrojącą z zachowaniem ok. 10 cm zakładek. 
Ułożona siatka powinna być napięta i całkowicie przykryta ok. 1 mm warstwą kleju .Do wykonywa-
nia warstwy zbrojonej należy stosować siatki systemowe. W miejscach narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne (cokoły, strefa przy drzwiowa, wjazdy do garaży, narożniki otworów okiennych i 
drzwiowych, itp.) należy stosować siatkę pancerną. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojo-
nej(co najmniej 3 dni) powierzchnię można zagruntować w zależności od rodzaju układanego tynku  

2.3.4.. Tynkowanie 

Tynkowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu jednak nie wcześniej niż po 24 
godzinach od zakończenia gruntowania. W przypadku każdego rodzaju tynku temperatura podłoża, 
tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosić powy-
żej+5°C. 

2.3.5. Malowanie 
Malowanie elewacji nie jest obligatoryjne. Malowanie jest szczególnie polecane w celu odnawiania 
zabrudzonej powierzchni, lub w przypadku zastosowania tynku mineralno-polimerowego. Odpo-
wiedni kolor elewacji można uzyskać zarówno wykonując tynk cienkowarstwowy zabarwiony na po-
trzebny kolor jak i malując tynk biały farbą w potrzebnym kolorze. Malowanie można rozpocząć 
najwcześniej po:3 dniach –tynki cienkowarstwowe, jeżeli temperatura podczas aplikacji i wysycha-
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nia tynku wynosi co najmniej +15°C,7-14 dniach–tynki cienkowarstwowe, jeżeli temperatura pod-
czas aplikacji i wysychania tynku wynosi mniej niż +15°C (im niższa temperatura podczas aplikacji i 
wysychania tynku, tym okres ten powinien być dłuższy),z zachowaniem zasad malowania różnych 
podłoży odpowiednimi farbami. 

2.3.5. Harmonogram prac ociepleniowych 
Wszelkie prace ociepleniowe, począwszy od gruntowania podłoża aż do malowania, należy wyko-
nywać z zachowaniem minimalnych przerw technologicznych.  
Przerwy technologiczne pozwalają prawidłowo związać poszczególnym warstwom. Podane czasy 
mogą się jednak znacząco wydłużyć w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków takich jak: 
spadek temperatury, opady atmosferyczne tuż po zakończeniu danego etapu robót.  

 
 
 

Zalecane przerwy technologiczne pomiędzy poszczególnymi etapami robót ociepleniowych 
 
   Etap prac     Rozpoczęcie kolejnego etapu prac: 
1.Gruntowanie podłoża*:    − 
2.Przyklejanie PIR:   po 1 dniu** od zakończenia gruntowania 
3.Kołkowanie*:    po 2 dniach od zakończenia przyklejania izolacji PIR 
4.Wykonanie warstwy zbrojonej  
(zatapianie siatki):   jednocześnie z kołkowaniem 
5.Gruntowanie warstwy zbrojonej: po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej 
6.Tynkowanie:    po 1 dniu od zakończenia gruntowania warstwy zbrojonej 
7.Malowanie*:    po 3 dniach od zakończenia tynkowania 
*Jeśli jest wymagane/Jeśli przewiduje projekt 
**1 dzień = 24 godziny  
 

2.3.6. Kontrola i odbiór robót 

W celu zagwarantowania należytej jakości poszczególnych etapów robót ociepleniowych oraz całe-
go systemu należy zapewnić: 
• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości wyko-
nanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają, 
• odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych w 
szczegółowych warunkach umowy, określających także terminy odbiorów częściowych 
• odbiory ostateczne (końcowe) polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 
oraz ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie; przedmiotem odbioru końcowego może być tylko 
całkowicie zrealizowana umowa.  

W czasie odbiorów kontroli podlegająm.in.: 
• stan i geometria podłoża 
• sposób przygotowania podłoża, 
• poprawność przyklejenia płyt PIR, 
• zastosowanie łączników mechanicznych, 
• warstwa zbrojona, 
•obróbki blacharskie, 
• wyprawy tynkarskie i malowanie, 
• zgodność zastosowanych składników systemu ociepleń z projektem, 
• ocena wizualna elewacji. 

Celem przeprowadzania kontroli poszczególnych etapów robót ociepleniowych jest uniknięcie 
ewentualnego nawarstwiania się kolejnych błędów. Zaniedbanie takiej kontroli prowadzić może do 
złej jakości wykonanego ocieplenia, w efekcie do konieczności wykonywania poprawek, co grozi 
niedotrzymywaniem terminów i karami umownymi. 
 

2.4 Narożnik stalowy – dla tynków mokrych kwasoodporny, wymiar 50x50mm, grubość 1,25mm, odporny na 
mocne uderzenia, montaż za pomocą kleju montażowego i kołków rozporowych 

3.Sprzęt.  
Roboty tynkowe powinny być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzo-
nych prac zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta materiału. Ogólne wyma-
gania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 

4.Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 

5.Wykonanie robót. 
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5.1.Przygotowanie podłoży Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża pod tynk należy przeprowa-
dzać z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100. Podłoże pod tynk powinno być równe, nośne i 
mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, odpylo-
ne, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej +50 C. Nadlewki i 
wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy 
naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami na-
leży usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne, 
np. piaskowanie. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

5.2.Wykonanie robót elewacyjnych.  
Sposoby wykonania elewacji powinny być zgodne z wytycznymi producenta, sztuką budowlaną i odpo-
wiednimi normami.  

6.Kontrola jakości.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót elewacyjnych powinna obejmować: 
-kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej, 
-kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży, 
-kontrolę wymagań zawartych w powyższej tabeli, certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wy-
robów budowlanych, 
-kontrolę mrozoodporności płytek i tynków zewnętrznych, 
-kontrolę przyczepności płytek i tynku do podłoża, 
-kontrolę grubości płytek i tynku, 
-kontrolę wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku i płytek, 
-kontrolę wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową robót jest m (metr) dla długości osadzonego parapetu, m2 (metr kwadratowy) po-
wierzchni wykonanego tynku lub gładzi wraz z przygotowaniem  mieszanek tynkarskich i gładzi gipsowej, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i spraw-
dzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce rozliczeniowej. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru 
robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 

8.Odbiór robót.   
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. Odbiór tynków i pły-
tek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją. Zgodność wykonania tynków 
stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami po-
danymi w tabeli. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze 
wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. 
Podstawą odbioru robót elewacyjnych stanowią: 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, certyfikaty, 
- protokoły odbioru robót zanikających 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeżeli były zlecane. 

9.Podstawy płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania Ogólne. Podstawę płatności sta-
nowi komplet wykonanych czynności związanych z wykonaniem elewacji, zgodnie z dokumentacją, ST i 
przedmiarem tj.: 
- przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 
- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
- wykonanie elewacji,  
- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań,  
- oczyszczenie miejsca pracy.  

10.Przepisy związane. 
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SST – B.08 ROBOTY IZOLACYJNE 

(Kod CPV 45320000-6 – Roboty izolacyjne) 
 
1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlece-
niu i realizacji robót 
izolacyjnych objętych kontraktem. 
Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nania i odbioru robót : izolacje cieplne przeciwwilgociowe 
2 Materiały 

2.1. Izolacje posadzek garażu 
- izolacja przeciwwilgociowa – papa asfaltowa modyfikowana SBS, termozgrzewalna, na włókninie polie-

strowej min. 200 g/cm3, podkładowa gr. min.4 mm (PYE PV 200 S4) 
- izolacja termiczna − płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300-032, krawędzie zakładkowe 
− warstwa rozdzielcza – folia PVC gr. 0,3-0,4 mm 

2.2. Izolacje ścian fundamentowych 
− izolacja przeciwwilgociowa – emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana (do stosowania pod sty-

ropianem) min. x 3 warstwy – gr. warstw suchej masy – min. 2 mm 
− izolacja termiczna − płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 200-032, krawędzie zakładkowe 
− warstwa ochronna – folia kubełkowa  

2.3. Izolacje dachu – w systemie klejonym na płytach PIR 

− paraizolacja  – papy samoprzylepna SBS gr. min.3 mm na wkładce kompozytowej z aluminium+ wł. 

poliestrowa - z obustronną warstwą montażową w postaci pasów bitumu aktywowanych 

termicznie do klejenia termoizolacji z płyt PIR 

− izolacja termiczna - płyty z pianki PIR w obustronnej okładzinie aluminiowej przeznaczone do montażu w 
systemach klejonych na dachach płaskich pod papy asfaltowe modyfikowane SBS 
termozgrzewalne 

− wymiary 1200x600 mm 
− λD ≤  0,022 W/mK 
− gęstość ≤  30 kg/m3 

− stabilność wymiarowa (DoP) DS(-20,-)2 / DS(70,90)3 
− Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu, σ10 (DoP)  ≥ 150 kPa, CS(10/Y)150 

− Absorbcja/Nasiąkliwość dł. przy całk. zanurzeniu (DoP) ≤ 2 % [kg/kg] / WL(T)2 
− Reakcja na ogień (dla pojedynczego, niezabudowanego wyrobu)(DoP) : D-s2,d0 

− klej bitumiczny lub poliuretanowy – systemowy 
− pokrycie dachu – wg SST – B.03. 
3.Sprzęt.  
Roboty tynkowe powinny być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 
prac zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta materiału. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
4.Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne. Sposób transportu i skła-
dowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być sprawne tech-
nicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie 
5.1. Podłoże 
Wymagane czynności przygotowawcze: 

• kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ci-
śnieniem i pozostawić do wyschnięcia, luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić nie-
równości, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawę wyrównawczą z ewentualnie wy-
maganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji. Wilgoć, 
pozostawić do wyschnięcia 

• wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 

• luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z 
zachowaniem wymaganych okresów karencji 

Podkład pod izolacje bitumiczne musi spełniać warunki : 

• powinien być trwały, nie odkształcony i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
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• Powierzchnia podkładu powinna być równa, bez pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Podłoże 
papy powinno odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w 
aprobacie technicznej. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną o długości 
2,0m nie może być większy niż 5mm. 

• Naroża powierzchni izolowanych zaokrąglone lub sfazowane pod kątem 45 º 

• Podkład pod izolację z pap asfaltowych należy zagruntować emulsją asfaltową. 

• Podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

• Druga warstwa powłoki gruntującej może być naniesiona po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna być niższa niż 5st., a wciągu doby nie 
mniejsza niż 0st. 

W budynkach nie podpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu posadzki na wys. powyżej 15cm 
nad poziomem terenu. 
5.2. Termoizolacja 
Materiał izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paroizolacyjny ścian, podłóg i dachu należy układać w wa-
runkach suchych. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3 %. 
Płyty styropianowe należy układać zgodnie z założeniami projektowymi: na sucho lub na powłokach z lepi-
ków asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejana tymi lepikami lub klejami do styropianu oraz na 
izolacjach z tworzyw sztucznych np. folii. Nie można ich układać na powłokach izolacyjnych z roztworów 
asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczających polistyren; nie 
powinny też być przykrywane papą. Podłoże pod izolację powinno być różne i poziome. W przypadku nie-
równości przekraczających 5mm podłoże należy wyrównać. Przed ułożeniem izolacji należy pasek materia-
łu izolacyjnego ułożyć wzdłuż ścianek o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi i przymocować 
punktowo do ściany. 
Mostki termiczne, naroża powinny być starannie ocieplone zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami 
szczegółowymi. 
5.3. Folia paraizolacyjna 
Izolacje przy zastosowaniem folii PE gr 0,18mm przeznaczona jest do stosowania w charakterze warstwy 
paro-izolacyjnej pod podłogi. Produkt pełni jednocześnie funkcje izolacji termicznej i akustycznej w kon-
strukcjach podłóg i stropodachów. 
Układać na czystym i gładkim podłożu, na zakład o szer. nie mniejszej niż 3-5cm. Łączenie powinno być 
wykonane wg gotowego zakładu, w który wyposażona jest mata. Dla uzyskania odpowiedniej izolacji prze-
ciw wilgoci miejsce łączenia należy skleić taśmą lub cykloheksanolem. Odbiór warstw izolacyjnych polega 
na sprawdzeniu czy rodzaj i jakość materiałów odpowiada założeniom projektowym, na sprawdzeniu zgod-
ności grubości z projektem, sprawdzeniu czy materiał nie uległ zawilgoceniu, ciągłości warstwy, prawidło-
wości ułożenia i przyleganiu do podłoża. 
6. Kontrola - zgodnie z ST-00 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warun-
ków. 
7. Obmiar robót - zgodnie z ST-00 
8. Odbiór robót 
Odbiór polega na sprawdzeniu rodzaju, jakości materiałów zgodnie z projektem budowlanym. Właściwej 
grubości warstwy. 
Sprawdzeniu ciągłości warstwy izolacyjnej i prawidłowym przyleganiu do podłoża. 
9. Podstawa płatności - zgodnie z ST-00 
10. Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania 
robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
Normy 
* PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków – wymagania i obliczenia. 
* PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 
* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze. 
* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno. 
* PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
* PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych. 
* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 
* PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
* PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – wełna mineralna 
* PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
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* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe. 
* PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13). 
Przepisy 
* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających podziemne i nadziemne części budowli 
przed wilgocią ITB 
Warszawa 1970 
*Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972 
*Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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SST – B.09 PODŁOGI I POSADZKI 

(Kod CPV 45431100-8 Podłogi i posadzki) 
 
1. Przedmiot  SST 
            Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłoży i posadzek betonowych. 
Zakres stosowania SST 
            Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót objętych kontraktem 
Zakres robót objętych SST 
            Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót posadzkowych 
2. Materiały  
2.1. Posadzki przemysłowe 

− warsztat – posadzka systemowa z żywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym do średnich i dużych 
obciążeń łącznie z cokolikiem o wys. 10 cm, antypoślizgowa, odporna na działanie środków 
dezynfekujących, kwasów, ługów oraz smarów mineralnych, niskoemisyjna. Na systemo-
wym podkładzie pod posadzki żywiczne gr. 8 mm wykonanym na podkładzie betonowym 
min. C 25/30 (B30) – o gr. min.15 cm,  zbrojonym włóknem polimerowym w ilości min. 25 
kg/m3; 

 - garaże – posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających − warstwa o gr. min. 5 mm. 
Impregnowane żywicą akrylową. Na podkładzie betonowym min. C 25/30 (B30) – o gr. 
min.15 cm,  zbrojonym włóknem polimerowym w ilości min. 25 kg/m3; 

2.2. Posadzki użytkowe− pomieszczenia części socjalno-technicznej 

– z płytek z gresu nieszkliwionego,  matowe układane na 100% wypełnieniu klejem elastycznym do gre-

su i z cokolikami wys. 10 cm. 

 − wielkość płytek 40-45x40-45 cm, 30x60cm lub 60x60cm  

- kolorystyka w odcieniach szarości (do ustalenia z użytkownikiem) 

- rektyfikowane  

- nasiąkliwość <= 0,1%, 

- wytrzymałość. na zginanie min. 40MPa 

- siła łamiąca min. 1300 N 

- mrozoodporne 

- odporność na ścieranie wgłębne max. 130 mm3 

- klasa antypoślizgowości R10 i R11 

- skuteczność antypoślizgowa A-B 

- odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu kl. A 

- odporność na działanie środków domowego użytku kl. A 

- odporność na plamienie klasa 3-5 

- spoiny elastyczne, o pół tonu jaśniejsze od płytek, szczelne w pom. agregatu. 

2.3. Ogranicznik parkingowy – zgodny z dyrektywą CE 92/58 dotyczącą zaleceń BHP. Materiał: kauczuk z 
taśmą odblaskową. Parametry techniczne: wymiar dł. 900/ szer. 150/ wys. 100 mm., mocowane za pomocą 
śrub fi. 12. 
3.Sprzęt.  
Roboty tynkowe powinny być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 
prac zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta materiału. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
4.Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne. Sposób transportu i skła-
dowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być sprawne tech-
nicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie 
     Przed przystąpieniem do układania podłóg wszelkie prace tynkarskie powinny być zakończone . Podłoże 
powinno być oczyszczone z pyłów brudu i kurzu oraz innych zanieczyszczeń mogących wpłynąć na zmniej-
szenie przyczepności mas klejących. Podłoże powinno być wyschnięta, jego wilgotność nie może być 
wieksza niż 3%. Temperatura pomieszczenia nie może być niższa niż 10ºC. Podłoża muszą spełniać wy-
magania norm: 
PN 88/B-06250 - beton zwykły, 
PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, 
PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.  
Podłoże betonowe (zalecane B-15), wykonane zgodnie ze sztuką, nierówności podłoża zgodnie z polską 
normą, tolerancja nierówności nie większa niż 3mm/2m, wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 
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4,5%, zakończone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i 
drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostęp do mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie monta-
żu powyżej 15oC, wilgotność powietrza w sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w 
granicach 35-65%. Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosić 28 dni, zalecane 60 dni. Wilgot-
ność betonu powinna zawierać się w przedziale 3-4%, powierzchnia powinna być zatarta na ostro, pozba-
wiona mleczka cementowego, luźnego piasku itp. W sytuacji, gdy tego się nie osiągnie, należy wykonać 
uzupełniającą cienką wylewkę wyrównującą z samopoziomującej masy cementowej kompatybilnej z beto-
nem podkładowym. 
 
Podłoga garażu zbrojona włóknem rozproszonym 
Projektuje się płytę gr.15 cm, ze spadkiem w kierunku drzwi, z betonu C20/25 (B25) posadzkowego 
zbrojonego zbrojeniem rozproszonym np.  włóknami polimerowymi, w ilości 2 kg/m3 betonu lub o 
parametrach równoważnych.  
Płytę garażu wykonać na izolacji z dwóch warstw folii polietylenowej gr 0,30mm  ułożonej na izolacji 
termicznej w postaci styropianu EPS 300- 034 gr. 10 cm, folii  polietylenowej gr 0,30mm, na podkładzie z 
betonu B15  grubości 10cm.  
Uwaga: Zakończenia płyty posadzki w zewnętrznych otworach wjazdowych wykończyć 
ocynkowanym kształtownikiem stalowym 50x50x5mm zakotwionym w płycie posadzki. 
 
Warunki wykonywania posadzek wylewanych 
Temperatura i wilgotność powietrza w czasie przygotowania, nakładania i utwardzania kompozycji epoksy-
dowych i poliuretanowych mają duży wpływ na jakość i właściwości wykonanej powłoki. Optymalne warunki 
pracy to temperatura 20°C i wilgotność względna powietrza do 65%. Nie zaleca się wykonywania posadzek 
w temperaturze poniżej 15°C. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, 
kraterowanie, kleistość. Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury 
podłoża podczas utwardzania poniżej temperatury punktu rosy. Tworzące się w tych warunkach krople kon-
densatu na powierzchni posadzki zdecydowanie obniżają również przyczepność. W przypadku wykonywa-
nia powłok wielowarstwowych kolejna warstwa w żadnym wypadku nie może być nakładana, jeżeli tempera-
tura podłoża jest niższa lub równa temperaturze punktu rosy. Musi być wyższa, o co najmniej 3°C.  
Przed rozpoczęciem prac posadzkowych należy zmierzyć temperaturę podłoża, temperaturę w pomiesz-
czeniu i wilgotność względną powietrza. W przypadku niekorzystnego stosunku temperatury podłoża do 
temperatury powietrza należy zastosować nadmuch gorącego powietrza, grzejniki itp. W czasie utwardzania 
kolejnych warstw miejsce pracy zabezpieczyć przed zalaniem wodą lub chemikaliami oraz przed zapyle-
niem i przeciągiem. Po dodaniu utwardzacza do żywicy rozpoczyna się proces utwardzania, któremu towa-
rzyszy wydzielanie się ciepła. Czas utwardzania zależy od ilości zmieszanych składników i temperatury 
początkowej mieszaniny. Im większa masa przygotowanej kompozycji, tym krótszy czas utwardzania i 
większa ilość wydzielającego się ciepła. 
 
Wytyczne wykonywania: 
    Gruntowanie - jest pierwszym etapem wykonania posadzki. Do gruntowania podłoża stosuje się jedno-
składnikową kompozycję gruntującą. Przed użyciem grunt należy uprzednio wymieszać w naczyniu dostaw-
czym, a następnie nanieść się za pomocą wałka lub pędzla na przygotowane podłoże cienką, równomierną 
warstwą nie pozostawiając nadmiaru w zagłębieniach betonu. Warstwa  wyrównawczo-szpachlowa, zasad-
nicza oraz zamykająca - przygotowanie kompozycji do użycia: Przed użyciem składnik A każdej z kompo-
zycji należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia. Następnie odmierzoną porcję 
Składnika A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość Składnika B wg proporcji podanej na 
opakowaniach i wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o prędkości obrotowej 300 ÷ 600 
obr./min. Czas mieszania 3 minuty. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna 
naczynia.     Warstwa  wyrównawczo-szpachlowa, zasadnicza oraz zamykająca - instrukcja nakładania: 
Każdą z kompozycji, przygotowaną w sposób opisany powyżej, należy niezwłocznie nanosić na poprzednią, 
utwardzoną warstwę żywiczną. Sposób nakładania : 
•warstwa gruntująca – malowana wałkiem lub pędzlem 
•warstwa wyrównawczo-szpachlowa - porcjami, rozprowadzanie za pomocą szpachli stalowej, z tworzywa 
sztucznego lub z drewna 
•warstwa zasadnicza - rozlewanie, rozprowadzanie listwą dystansową, odpęcherzanie wałkiem igłowym 
•warstwa zamykająca – malowana wałkiem 
Posadzka może być oddana do ruchu pieszego nie wcześniej niż po 24h od nałożenia ostatniej warstwy 
żywicznej w temperaturze 20oC. Pełne parametry użytkowe posadzki uzyskuje się w czasie 7-14 dni w za-
leżności od temperatury otoczenia. Pierwsze mycie posadzki można wykonać po pełnym utwardzeniu (14 
dni). 
    Chociaż posadzki epoksydowe po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego, jednak 
składniki mas posadzkowych i roztworu gruntującego w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia, 
dlatego podczas wykonywania posadzek epoksydowych należy zachować środki ostrożności: 
* pomieszczenia w których przygotowuje się i wylewa masy posadzkowe muszą być dobrze wentylowane,  
    zwłaszcza jeśli są małe, 
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* osoby wykonujące posadzki winny używać odzieży ochronnej, odpowiednich butów, okularów i rękawic  
      ochronnych. 
Szczególną ostrożność należy zachować przy dolewaniu, przelewaniu utwardzaczy i mieszaniu kompozycji 
posadzkowych.  
Utwardzacza są substancjami żrącymi (alkalicznymi), dlatego w przypadku kontaktu ze skórą należy skażo-
ne miejsce natychmiast zmyć wodą, następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. 
   U osób szczególnie wrażliwych składniki kompozycji posadzkowych mogą wywołać reakcję alergiczną. W 
przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy niezwłocznie udać się do lekarza.  
    Przy pracy z kompozycjami posadzkowymi muszą być ściśle przestrzegane przepisy przeciwpożarowe.  
W pobliżu stanowiska pracy nie wolno używać otwartego ognia (zakaz palenia tytoniu). 
Instalacja oświetleniowa i wentylacyjna może być używana tylko w wykonaniu przeciwwybuchowym. 
Składniki mas posadzkowych są środkami szkodliwymi i nie mogą dostać się do kanalizacji lub wód grunto-
wych. 
Eksploatacja posadzek 
    Posadzka może być oddana do ruchu pieszego po jej utwardzeniu, jednak nie wcześniej niż po 24 godzi-
nach. Posadzki osiągają pełną wytrzymałość mechaniczną po 7 dniach, natomiast pełną odporność che-
miczną po 14 dniach od wykonania. 
    Pierwsze mycie posadzki epoksydowej może być wykonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnej odpor-
ności chemicznej, tj. po 14 dniach licząc od wykonania ostatniej warstwy posadzki. Do mycia można stoso-
wać ogólnodostępne środki czystości z wyjątkiem proszków i płynów silnie utleniających. Nie zaleca się 
stosowania środków czystości w postaci mleczka lub past zawierających wypełniacze, gdyż po ich kilka-
krotnym użyciu powierzchnia posadzki ulegnie zmatowieniu i może nawet ulec częściowemu wytarciu. 
     Szczególną ostrożność należy zachować podczas mycia posadzek rozpuszczalnikami organicznymi 
typu: aceton, ksylen, toile, octan metylu, eterami oraz ich mieszankami. Przed ich stosowaniem zaleca się 
wykonanie próby na niewielkiej, mało widocznej części posadzki. Przy krótkotrwałym kontakcie z tymi środ-
kami na powierzchni niektórych posadzek mogą wystąpić lekkie zmatowienia lub odbarwienia, natomiast 
przy długotrwałym kontakcie mogą wystąpić trwałe uszkodzenia. Przed zastosowaniem środków czystości 
zawierających rozpuszczalniki organiczne należy uzyskać opinię producenta na temat wpływu danego 
środka na powierzchnię posadzki. 
Przechowywanie i okres gwarancji 
     Poszczególne składniki systemów posadzkowych powinny być przechowywane w oryginalnych, szczel-
nie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych i suchych. Przy zachowaniu powyż-
szych warunków okres gwarancji dla wszystkich produktów wymienionych w dziale wynosi 12 miesięcy. 
 
Posadzki z gresu (terakota) – kamienie sztuczne oraz posadzki płyt kamiennych. 
Roboty wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 
Posadzki z gresu (terakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję 
podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. 
Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkar-
skich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodną z 
zaleceniami producenta. 
Posadzki z płytek należy wykonywać na specjalnie przygotowanym podłożu tzn. po wykonaniu izolacji wo-
doszczelnych systemowych przeznaczonych do dużych zawilgoceń i działania środowiska agresywnego. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylata-
cyjna. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 
mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 
Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek 
gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć w 
czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w projekcie 
spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny pozio-
mej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości łaty. 
 
6. Kontrola 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 
warunków Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
certyfikatów i bezpośrednio przez odbiór kolorystyczny, brak rys, odprysków, uszkodzeń itp.  
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu; należytego przylegania o podłoża, 
szczelności styków prawidłowości przebiegu spoin poziomych i pionowych, pomiarze odchyleń, 
prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenia w prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o dł. 2m w dowolnym miejscu powierzchni odchylenie nie może być większe niż 
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1mm. Prawidłowości wykonania spadków do kratek ściekowych podłogowych nie powinny być mniejsze niż 
1,5% a odległość wododziału nie większa niż 4m. Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 
2mm na całej długości łaty pomiarowej 2,0m. 
 
Dylatacje posadzki powinny być wypełnione materiałem elastycznym, a ich szerokość powinna wynosić 5-
10mm. 

7. Przedmiar i obmiar    robót zgodnie ST 00 

8. Odbiór    Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 

9.  Podstawa płatności - zgodnie z ST 00. 

10.  Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 

Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub me-
tod. 
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SST − B.10 OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK  

(kod CPV 45431000-7 Okładziny ścienne z płytek) 
 

1. Przedmiot  SST 
            Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót pokrywania okładzinami ścian 
Zakres stosowania SST 
           Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót okładzinowych objętych kontraktem 
Zakres robót objętych SST 
            Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót okładzinowych. 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  
- płytki ceramiczne ścienne   
- zaprawa klejowa  
- zaprawa spoinowa  
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   ilościowych i   jakościowych   mate-
riałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założe-
niami. 
3. Sprzęt   
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować  następujący, sprawny tech-
nicznie  
sprzęt:  

a) Urządzenie do przycinania płytek  
b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzyst-
nego wpływu  na  jakość  i środowisko  wykonywanych  robót.  Na żądanie,  wykonawca  dostarczy    In-
spektorowi   nadzoru      kopie   dokumentów      potwierdzających   dopuszczenie   sprzętu   do   użytkowa-
nia   zgodnie   z   jego przeznaczeniem. 

  
4. Transport   Zgodnie z punktem 4 OST 
5.  Wykonanie 
Zalecenia ogólne 
Okładziny powinny być  wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. Roboty  
okładzinowe wewnętrzne mogą  być  rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i  
dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w późniejszym termi-
nie  mogłoby spowodować  uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin.  
- Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić  co najmniej +5 ºC i nie powinna przekraczać 
 +25 ºC.  Temperaturę  tę  należy  zapewnić   na  co  najmniej  kilka  dni  przed  rozpoczęciem  robót  oraz  
w  czasie  wiązania i twardnienia zaprawy klejowej - przez okres  co najmniej 5 dni  
- Płytek układanych na klej nie należy moczyć  przed ułożeniem  
- W  przypadku  wykładzin  przyklejanych  do  podłoża  powinny  być   stosowane  jedynie  kleje  zalecane  
dla  danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków  technicznych ich stosowania.  
- Okładziny  powinny  wykazywać  jednolitość   barwy  i  wzoru  na  całej  powierzchni.  Materiał  okładzino-
wy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić  z jednego cyklu produkcyjnego.  
- Okładzina  nie  może  mieć  plam,  pęcherzy,  pęknięć,  zarysowań,  odstawać  od  podłoża.  
 
Zakres robót przygotowawczych  
Powierzchni  podłoży  pod  wykładziny  powinny  być   równe  i  tworzyć   pionowe  lub  poziome  płaszczy-
zny. Ewentualne  uszkodzenia  powierzchni,  wgłębienia  lub  pęknięcia  powinny  być  wyreperowane  przy 
użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. Przed przy-
stąpieniem do układania    okładzin    powierzchni ścian    należy    także    sprawdzić    jakość    podłoża    
pod    względem wytrzymałościowym.  Należy  sprawdzić  usytuowanie  i  poziomy  osadzenia  elementów  
armatury   i  uzbrojenia.  
Płytki  należy  rozmierzać  tak,  aby  docinki  płytek  przy  krawędziach  (końcach ścian)  miały  wymiar  
większy  niż połowa  płytki.  Spoiny  podziałów ściennych  powinny  być  skomponowane  (w  jednej  linii  
lub  w  równych odstępach) ze spoinami podłogowymi.  
 Zakres robót zasadniczych 
Na  przygotowane,  zagruntowane  podłoże  należy  nanieść  zaprawę  klejową  pacą  zębatą,  możliwie  w  
jednym kierunku,  na  taką  powierzchnię,  aby  płytki  mogły  być  naklejone  w  ciągu  10-30  min.  Po  roz-
prowadzeniu zaprawy  nalży  nanieść  płytkę  i  docisnąć  ją  do  podłoża.  Warstwa  kleju  pod  płytki  nie  
może  zawiera ć   pustych miejsc.  Czas  korygowania  położenia  płytki  wynosi  ok.  15  min.  po  jej  przy-
klejeniu. 
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  Płaszczyzna  okładziny  powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 
sprawdzeniem łatą  i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygo-
tować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.  
Spoinowanie można rozpocząć dopiero po twardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 
24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie 
powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką.  
W  końcowym  etapie  prac  należy  stosować  odpowiednie ściereczki  lub  drobnoporowate  gąbki.  Nie  
wolno czyścić glazury „na sucho”. Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stoso-
wać  profile narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płyt-
ką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.  
6.    Kontrola,  
6.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 
w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń 
. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)  
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaga-
niami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.  
Należy przeprowadzić następujące badania:  
-Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
-Badanie  materiałów  należy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  załączonych  
atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz  
z normami. Nie można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość.  
-Sprawdzenie  podłoży.   
Podłoże  powinno  odpowiadać  warunkom  określonym  w  zasadach  prowadzenia robót  
-Badanie prawidłowości  ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin.  
Sprawdzenie tej prawidłowości należy przeprowadzić  przez  naciągnięcie  cienkiego  sznura  lub  drutu  
wzdłuż  dowolnie  wybranych  poziomych styków  lub  spoin  na  całą  ich  długość   i  pomiar  odchyleń  z  
dokładnością  do  1mm.  Równocześnie  należy sprawdzić   poziomnicą   zachowanie   kierunku   poziome-
go   a   pionem   murarskim   zachowanie   kierunku pionowego.  
6.2    Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów  podanych  
w  mniejszej ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  
a  częstotliwość  ich wykonania    musi    pozwolić    na    uzyskanie    wiarygodnych    i   reprezentatywnych   
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.  
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca  będzie  przekazywać  inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  nie  później   
niż  w terminie i w formie określonej w PZJ.  
6.3     Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR  
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technolo-
gicznych. 

7. Obmiar robót - zgodnie z ST-00. 

8. Odbiór 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
malarskich. Zgodność wykonywania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrol-
nych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane 
pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W prze-
ciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: ocenę wyników badań, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wy-
konania robót z zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposób usunięcia 

9. Obmiar robót -  zgodnie z ST-00. 

10. Podstawa płatności - zgodnie z ST-00. 

11. Normy i  przepisy 
PN-75/B-10121   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
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SST − B.11 ROBOTY MALARSKIE  

(kod CPV 45442100 – 8 Roboty malarskie) 
 

1. Przedmiot  SST 
            Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich 

Zakres stosowania SST 
           Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót malarskich objętych kontraktem 

Zakres robót objętych SST 
            Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
2. Materiały 

2.1. Hydrofobowa farba emulsyjna do malowania elewacji i tynków cementowych ścian wewnętrznych. 
Powinna posiadać doskonałe właściwości kryjące, oraz wysoką przyczepność zarówno do podłoży mineral-
nych jak i uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi.  
Powinna tworzyć trwałą, matową powłokę o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie.  
Jest niekapiąca, posiada słaby zapach. Posiada atest PZH 
Elastyczna. Wydajna. Odporna na działanie czynników atmosferycznych, światła i promieniowania UV. 
Czas schnięcia- do 2 godz. 
Czas schnięcia pierwszej warstwy- około 4 godz. 
Temperatura podłoża i otoczenia- od 5 do 25 st. C 
Odporność na szorowanie na mokro- Klasa II (EN13300) 
Zawartość części stałych min. 50% wagowo 
Rozcieńczalna wodą 
Malowanie świeżych tynków cementowych po 4 tygodniach 
Farbę należy nakładać w dwóch warstwach, wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. Temperatura 
otoczenia w trakcie robót jak i podczas wysychania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Czas schnięcia 
około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Zachować technolo-
gię ogólną malowania farbami ściennymi. Przed aplikacją należy sprawdzić zgodność koloru z zamówie-
niem.  
W celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez 
przerw, stosując opakowania z farbą o tej samej szarży produkcyjnej, uprzednio wymieszane między sobą 
w dużej kastrze.  
Ściany  tynkowane tynkiem cem- wap. kat. III, malowane  podkładem gruntującym i dwukrotnie malowane 
farbą emulsyjną. 

2.2. Farba chlorokauczukowa chemoodporna przeciwrdzewna do gruntowania. Baza żywica chlorokau-
czukowa. Zastosowanie: do pierwszego malowania powierzchni stalowych do eksploatacji w środowisku 
agresywnym chemicznie. Charakterystyka: farba o dobrych parametrach mechanicznych, odporna na dzia-
łanie rozcieńczonych kwasów i zasad. Przygotowanie podłoża: podłoże oczyścić z kurzu, tłuszczu i rdzy do 
stopnia czystości wg. PN-EN ISO 8501-1:2008 co najmniej 2 stopień czystości powierzchni. Rozcieńczanie: 
rozcieńczalnikiem chlorokauczukowym. Zalecana ilość warstw: 2-3. Wybrane parametry techniczne: gę-
stość ok. 1,28 g/cm2, krycie jakościowe I,  

2.3. Emalia chlorokauczukowa chemoodporna. Baza żywica chlorokauczukowa. Zastosowanie: do  na-
wierzchniowego malowania powierzchni stalowych do eksploatacji w środowisku agresywnym chemicznie. 
Charakterystyka: emalia o dobrych parametrach mechanicznych, odporna na działanie rozcieńczonych 
kwasów i zasad. Przygotowanie podłoża: podłoże oczyścić z kurzu, tłuszczu. Rozcieńczanie: rozcieńczalni-
kiem chlorokauczukowym. Aplikacja: natryskiem hydrodynamicznym. Zalecana ilość warstw: 2-3. Wybrane 
parametry techniczne: gęstość ok. 1,2 g/cm2, krycie jakościowe II,  

 
3. Sprzęt   Potrzebny sprzęt i narzędzia: pojemniki na farbę, pędzle , ciśnieniowe aparaty malarskie. 
4. Transport   Zgodnie z punktem 4 OST 
5.  Wykonanie 
Podłoża pod malowanie stanowić mogą: 
*beton, 
*tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny 
*elementy metalowe bramy i drzwi garażowe. 
 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
Tynki zwykłe: 

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
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rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powin-
ny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów sta-
rej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 

6.  Kontrola 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących term i-
nach: 
- po odbiorze tynków, nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczo-
nych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
- tynków zwykłych i pocienionych – równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, 
czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność, 
- elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dzien-
nym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych nale-
ży pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi j.w. należy określić za-
kres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usuniecie niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odno-
tować w formie protokołu kontroli. 
 
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
-podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
-w temperaturze poniżej +5 st C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0 st. C, 
W temperaturze powyżej 25 st. C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa 
niż 20 st. C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowa-
ne (nie wyschnięte) należy osłonić. 
 
Roboty malarskie można rozpocząć , jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włókni-
sto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku 
podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 

Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża w % masy 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 
Gruntowanie 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Polskim Normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
-czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobata techniczną, 
-termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
-wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolo-
rze i konsystencji mieszaninę. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których występuje: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
*skoagulowane spoiwo 
*nieroztarte pigmenty 
*grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
*kożuch, 
*ślady pleśni, 
*trwały, nie dający się wymieszać osad, 
*nadmierna, utrzymujące się spienienie, 
*obce wtrącenia, 
*zapach gnilny. 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
*zbrylenie, 
*obce wtrącenie, 
*zapach gnilny, 
*ślady pleśni. 

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz bud. można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania stawiane podło-
żom. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości ro-
bót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych,, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
- wykonaniu podłoży pod posadzki, 
Drugie malowanie można wykonać po: 
- wykonaniu posadzki listew przyściennych i cokołów, 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić. 

Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikującym lub bez, w 
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny zaś ścierać się 
ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
d) być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków mo-

dyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 20cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jed-
nak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 st. C i przy wilgotno-
ści względnej powietrza  nie wyższej  niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
*sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
*sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
*sprawdzenie odporności na wycieranie, 
*sprawdzenie przyczepności powłoki, 
*sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i poły-
sku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
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c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzch-
ni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wy-
konanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w każdą stronę a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 
żaden z kwadracików nie wypadnie, na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w 
normie PN-EN-ISO 2409. 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabar-
wieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną 
prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 

Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania jw. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy, którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że po-
włoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponow-
nie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 

7. Obmiar robót - zgodnie z ST-00. 

8. Odbiór 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
malarskich. Zgodność wykonywania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrol-
nych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane 
pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W prze-
ciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: ocenę wyników badań, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wy-
konania robót z zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposób usunięcia 

9. Obmiar robót -  zgodnie z ST-00. 

10. Podstawa płatności - zgodnie z ST-00. 

11. Normy i  przepisy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 
PN – H -04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowiska 
PN-70/H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do 
malowania 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  
Do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-70/H-97052 -Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania 
powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 
stalowych. Wytyczne ogólne 
PN-03/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok 
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności między warstwowej 
PN-79/H-97070-Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane ogólne wytyczne 
PN-ISO-12944-5-Farby i lakiery. Ochrona przeciwkorozyjna stali powłokami malarskimi 
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SST − B.12 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

(Kod CPV 45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU) 
 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wymiany istniejącej nawierzchni na 
terenie działek objętych opracowaniem Modernizacji budynku garażowego Komendy Powiatowej Policji w Mońkach 

przy al. Niepodległości 7, powiat moniecki, woj. podlaskie 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania nawierzchni projektowanego 
dojazdu, parkingów i opaski wokół budynku. Przewiduje się użycie kostki betonowej i płytek chodnikowych. 
Zakres robót obejmuje: wszystkie roboty zawarte w przedmiarze. 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom norm BN80/6775-03/01 , BN-806775-03/02, 
PN-84/B-04111, powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Ba-
dawczy Dróg i Mostów). Kostka brukowa powinna być gatunku I i powinna odpowiadać wymaganiom okre-
ślonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charaktery-
styki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1)     kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchył-

kami od wymiarów: długość i szerokość + 3,0 mm,   grubość + 5,0 mm, 
2)     wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:   50 MPa, 
3)     mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cy-

klach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące wa-
runki: 
-    próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
-    łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków itp. nie po-

winna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
-    obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek niezamrażanych nie powinno być więk-

sze niż 20%, 
4)     nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5)     ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 

wartości:    3,5 mm, 
6)     szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gór-

nej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
7)     wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków, krawędzie ele-

mentów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne.  
 
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin. 
Należy stosować następujące materiały: 
na podsypkę piaskowo-cementową pod nawierzchnię - piasek naturalnego spełniający wymagania dla ga-

tunku 1 wg PN-B-11113:1996.  

do wypełniania spoin w nawierzchni   - piasek drobnoziarnisty. 

• podkład na gruncie z kruszywa naturalnego gr. 20 cm 
• obrzeża betonowe 30x100x8 cm 
• płytka chodnikowa betonowa jako opaska wokół budynku 35x35x5 cm 
- obrzeża i płytki chodnikowe powinna być gatunku I i powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki okre-
ślone jak dla betonowej kostki brukowej. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Układanie kostki brukowej może odbywać się: 
a)     ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b)    mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka  

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku 
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)  
z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
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Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów 
ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyf i-
kacji. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)  
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zli-
kwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Szerokość spoin pomiędzy kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin po-
między dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta proste-
go pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem drobnoziarnistym. 
Spoiny można wypełnić przez nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumo-
wymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona. 
 Po wypełnianiu spoin nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z 
kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać : 
w zakresie betonowej kostki brukowej 
• aprobatę techniczną 
• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 
cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez inżyniera 
• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostki 
W zakresie innych materiałów: 
sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych ( krawężników, 
obrzeży), ewentualne badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w 
normach. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia inżynierowi do akceptacji. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest jednostka wyszczególniona w kosztorysie przedstawionym w ofercie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - Wymagania Ogólne. 
9. Podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - Wymagania Ogólne                                              

10. Dokumenty odniesienia - Polskie i Branżowe Normy 

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe  

i drogowe 

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkin-

gów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

   

   

 


