
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

 
NAZWA I ADRES                  Budowa budynku socjalnego z łącznikiem 
OBIEKTU :                          do budynku stacji uzdatniania wody                     
     Wola Mała, dz. Nr 634/6 
 
 
 
INWESTOR: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. Z o.o.,  

37-100 Łańcut, ul. Traugutta 20 
 
 
 
 
BRANŻA      :                         Budowlana 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                              Opracował :  
   

mgr inż. Mariusz Rejman 
upr. nr PDK/0152/POOK/10 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
MAJ 2017 r. 

 



 

CZĘŚĆ  OGÓLNA 
             
1. Nazwa nadana zamówieniu : 

- Budowa budynku socjalnego z łącznikiem do budynku stacji uzdatniania wody. 
   Wola Mała, dz. Nr 634/6 
- Łańcucki Zakład Komunalny Sp. Z o.o., 37-100 Łańcut, ul. Traugutta 20 – Inwestor 
 

2. Przedmiot i zakres robót : 
Budynek socjalny z łącznikiem do budynku stacji uzdatniania wody. 
Zakres i rodzaj robót :  

- Roboty rozbiórkowe 
      - Roboty ziemne, wykopy 
      - Konstrukcje monolityczne –ławy, słupy, rdzenie, belki, strop 
      - Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 
      - Roboty murowe 
      - Konstrukcja drewniana dachu 
      - Pokrycie dachu 
      - Ścianki działowe 
      - Roboty wykończeniowe (tynki, okładziny, stolarka, ślusarka, posadzki,  
        malowanie, ocieplenie, elewacja). 
 

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:     
 Demontaż nawierzchni asfaltowej i podbudowy z tłucznia. 

 
4. Informacje o terenie budowy:  

Teren pod budowę wyposażony w instalacje: 
- kanalizacja sanitarna 
- wodociąg 
- przyłącze elektryczne 
 

5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy : 
Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w Umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym 
instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do 
wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.  

 
6. Zabezpieczenie osób trzecich : 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne np. kable, rurociągi, sieci, znaki 
geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane 
Wykonawcy przez Inwestora przy przekazywaniu placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone 
w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 
 

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska :  
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 
Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 



gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące 
ochrony środowiska, które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z 
rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 
 

8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie :  
Należy określić warunki, których Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę 
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w 
urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwanego „planem bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650). 

 
9. Warunki dotyczące organizacji ruchu :  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zarządem Dróg                     
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
 

10. Ogrodzenie placu budowy :   
Wykonawca jest zobowiązany do : 
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu  
   (w przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu  
  zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu 
  budowy i uzyskania jego akceptacji, 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,  

   - właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składania materiałów  
      i elementów budowlanych, 
   - utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie  
      w okresie wywozu ziemi z wykopów. 

 
11. Zabezpieczenie chodników i jezdni :   

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i 
jezdni dla budowy. 
 

12. Kody : grup robót, klas robót i kategorii robót wg CPV : 
 
Kod CPV 
45100000-8      Przygotowanie terenu pod budowę                         
45210000-2 Instalowanie pomieszczeń dla personelu 
 
13. Określenia podstawowe : 

Certyfikat zgodności -  jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 



Deklaracja zgodności –  oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności 
z : projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 
użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i 
użycia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na : 

      a) geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie i utrwaleniu na   gruncie  
                   głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów 
                   wysokościowych (reperów). 
      b) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,       
      c) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,       
      d) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub 
          elementów ulegających zakryciu. 
      Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie  

Określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.). 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie 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 robót, bierze udział w odbiorach robót zakrytych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
Normy europejskie – 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 organizacji. 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”. 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbiór dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz 
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 



Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności 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 podstawowych. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określenia 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 klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 

14. Dokumenty budowy : 
14.1. Dziennik Budowy     
      Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym   

Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i  
   harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich  
  przyczyny, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
  i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami  
  klimatycznymi,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki          
  przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 

14.2.Księga Obmiaru : 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót, jeżeli Umowa przewiduje taką formę rozliczenia. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze 
robót 
i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
 

14.3.Pozostałe dokumenty budowy :  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w, następujące dokumenty: 
- pozwolenie lub uprawomocnione zgłoszenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 

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

15.  Obmiar robót :                 
15.1.  Ogólne zasady obmiaru robót :    

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i Specyfikacji Technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „Ślepym” kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe 
ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

15.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów :    
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie 
pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
W przypadku elementów standaryzowanych dla których w ateście producenta podano ich 
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru. Wszelkie inne materiały 
będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru. 
 

15.3.  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. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w 
całym okresie trwania robót. 
 

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

 
16.  Odbiór robót : 
16.1.  Rodzaje odbiorów robót :               

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty  
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy : 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
 

16.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu :      
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian 
i korekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 
 

16.3.Odbiór częściowy :       
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. 
 

16.4.Odbiór końcowy robót :    
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 



Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów 
odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora 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 Projektową i Specyfikacją Techniczną 
Wykonawstwa i Odbioru. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swe czynności, ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umownych. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy : 
- sprawdzić zgodność robót z Umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami 
  Technicznymi Wykonania i Odbioru, normami i przepisami, 
- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi  
  protokołami prób montażowych, 
- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej  
  eksploatacji, 
- sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń. 
 

16.5.Dokumenty do odbioru końcowego robót :   
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót  
  zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
- Wyniki prób oraz badań,  
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać : 
- Zakres i lokalizację wykonywania robót, 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
  Przekazanej przez Inwestora, 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 



 
16.6.Odbiór ostateczny:    

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

         17.  Przepisy związane:      
17.1.Normy –(na zasadzie dobrowolności) z wyjątkiem norm obowiązujących.    
 
17.2.Inne dokumenty : 

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Dz. U. nr 106/00 poz. 1126 
    z późniejszymi zmianami, 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie  
   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
   usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690), 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  
   szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  Dz. U. Nr 202 z dnia 
   19.09.2004 r., 
 - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- 
   montażowych i rozbiórkowych  Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r. 
 - Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za 
   pomocą pokryć malarskich – KOR-3A. 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
DLA ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE  
 
1. WSTĘP 

Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych. 

 Zakres robót objętych SST:  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie. 
Określenia podstawowe:  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową i SST. 
 

2. MATERIAŁY 
 Materiały nie występują. 

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. 
 

3. SPRZĘT 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

 Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
budowlanych, w  stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Przed 
przystąpieniem  do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia,  zgromadzić narzędzia i sprzęt. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy 
przestrzegać  wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie 
przewidziane  przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni 
być zaopatrzeni  w odzież roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet 
potrzebnych narzędzi. 

Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy stają się własnością 
 Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca zagwarantuje, że 
wszystkie  dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz 
porządkowania placu  budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami upoważnionego do 
ich przyjęcia zgodnie z  odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jeżeli to będzie wymagane 
przez Inspektora nadzoru,  przedstawi pisemne potwierdzenie o tej treści. 

Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio 
 wykwalifikowanym przewoźnikom i uzyska od tych przewoźników pisemne potwierdzenie 
 dotyczące lokalizacji ich miejsc składowania. Tam, gdzie występują materiały skażone i 
produkty  odpadowe pochodzące z wyburzenia, powinny one zostać usunięte w sposób wskazany 
przez  Inspektora nadzoru. 

 



6. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 Wykopy: 
 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. 

            Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Zabezpieczenie skarp wykopów: 

         Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

  - w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
                - w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

               - w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
        W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 
                          - w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz 
mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 

          - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych   
czynników. 
Tolerancja wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.   
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów : 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js = 0,98 według próby 
normalnej Proctora. 
Zasypki: 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki. 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych 
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 zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie 
         mniejszy niż  Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Po wykonaniu zasypki odtworzyć rozebrane fragmenty podbudowy i nawierzchni placu. 

 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 



wyszczególnionymi w p. 10. 
   Wykopy. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 

 - prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
 - przygotowanie terenu 
 - rodzaj i stan gruntu w podłożu 
 - wymiary wykopów 
 - zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 Zasypki. 
 Sprawdzeniu podlega : 

- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiał do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

 
8.   OBMIAR  ROBÓT  
      Jednostkami obmiarowymi są : 

- wykopy  (m³) 
   - zasypki  (m³) 
   - transport gruntu (m³) z uwzględnieniem odległości transportu 
 

9.   ODBIÓR  ROBÓT       
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

10.   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.  
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek  
  szczelnych. 

     Zasypki – płaci się za m³ zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiału 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu – płaci się za m³ wywiezionego gruntu w stanie 
rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu.  
 Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środek transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
 

11.  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               Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736 : 1999         Przewody podziemne. Roboty ziemne. 



SST-2 ZBROJENIE BETONU  
       

1.    WSTĘP      
Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i 
prefabrykowanych. 
Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  A-III. 
Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 

2.    MATERIAŁY            
Stal zbrojeniowa : 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg. dokumentacji technicznej i wg  
PN-89/H-84023/6 
Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny  
   odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna  

                   wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień  
Wady powierzchniowe.                               
* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i  
   naderwań.   

 * Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 
                  usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

 * Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia,            
    niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości 
  są dopuszczalne : 
 - jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 
 - jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach  
 Odbiór stali na budowie.                      
 * Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

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

 - znak wytwórcy, 
 - średnicę nominalną, 

   - gatunek stali, 
   - numer wyrobu lub partii, 
   - znak obróbki cieplnej. 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach  
   metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być  
   następujący: 



 - na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
   tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,  
 - odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny 

się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach       państwowych, 
 - pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchyleń od linii 

prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
   Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w  

         przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
3.   SPRZĘT      
      Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
      Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.   TRANSPORT        

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruch drogowego. 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT     

   Wykonanie zbrojenia. 
  Czystość powierzchni zbrojenia. 
     * Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić 
        z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
     * Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 
        należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia 
        zanieczyszczeń.  
     * Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 
   zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 Przygotowanie zbrojenia. 
    * Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
       wyprostowane. 
    * Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu 
       z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
    * Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy 
       PN-B-03264:2002. 
    * Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
       specjalnymi zaciskami.    
Montaż zbrojenia. 

    * Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
    * Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
       Transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

 * Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
    bezpośrednio w deskowaniu. 
 * Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
    ustawieniem szalowania bocznego. 
 * Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według 
     rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
 * Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
    podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  
    równej grubości otulenia. 

 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 



7. OBMIAR  ROBÓT    
Jednostką obmiarową jest 1 tona.       
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiałów w wyniku stosowania przez  
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT      

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  - „wymagania ogólne”   
 Odbiór końcowy – „wymagania ogólne” 
 Odbiór zbrojenia :  

* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
   przez inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami  
   roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, 
   zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
   strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 
   dobrego otulenia prętów betonem. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren 
robót. 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu 
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
 



SST-3 KONSTRUKCJE Z BETONU 
 
1.  WSTĘP  
 Przedmiot  SST : 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

 Zakres robót objętych  SST : 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

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

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

 
2.  MATERIAŁY        
 Składniki mieszanki betonowej.     

 Cement :    
Rodzaje cementu :   
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. 
bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach : 
marki „25” – do betonu klasy  B-7,5 – B-20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B-20 

      Opakowanie : 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowny w worki papierowe 
WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 
następujące dane : 
* oznaczenie 
* nazwa wytwórni i miejscowości  
* masa worka z cementem 
* data wysyłki 
* termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenia do wyładowania cementu . 
Świadectwo jakości cementu : 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 
 odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
 Akceptowanie poszczególnych partii cementu : 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 
PN-EN 196-1:1996; PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki oceniane wg normy PN-
B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 
* Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej  zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania  
- oznaczenie zmiany objętości  
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się  w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
betonu.  

 Magazynowanie i okres składowania : 



 * Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące : 
 - dla cementu pakowanego (workowanego): 
 składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie      

 zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach) 
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

 przechowywania. 
         Cement nie może być użyty do betonu po okresie : 

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
* po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 
* Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna  
być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 Kruszywo :    
            Rodzaj kruszywa i uziarnienie.                                  

                        Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż : 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej  
  Płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2002 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 
i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 Woda zarobowa do betonu  PN-EN 1008:2004   
Do przygotowania zaprawy 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.     

 
3.   SPRZĘT      

Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 

 
4.   TRANSPORT                                                      

       Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej :               
 Środki do transportu betonu : 

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

 Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
 uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku  awarii samochodu. 
 Czas transportu i wbudowania :  
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia  +15ºC 
70 minut przy temperaturze otoczenia  +20ºC 
30 minut przy temperaturze otoczenia  +30ºC. 
 

5.   WYKONANIE ROBÓT      
Zalecenia ogólne :      



* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
   PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
* Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
   Potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej :  

 Dozowanie składników : 
* Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo z dokładnością:   
   2 % - przy dozowaniu cementu i wody 
   3 % - przy dozowaniu kruszywa 

 Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
* Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

   Mieszanie składników : 
* Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych) 
* Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy  niż 2 minuty. 

   Podawanie i układanie mieszanki betonowej :   
* Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o  
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej  
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia  
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

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

 z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

 * Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m).                        

 * Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:                        

   - w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać  
      bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,   

 - warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
 - przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne.        

   Zagęszczanie betonu :    
   Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad : 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
•  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 



• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne.                     

   Przerwy w betonowaniu : 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem 
* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być   uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
 - usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu  
oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 
* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

   Pobranie próbek i badanie.           
* Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów.           
* Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych,     
* badania powinny obejmować : 
  - badanie składników betonu 
  - badanie mieszanki betonowej 
  - badanie betonu. 

   Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu :        
    Temperatura otoczenia :      

* Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do  
   -5ºC, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

    Zabezpieczenie podczas opadów :       
      Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

    Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia :    
* Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony   przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.    
* Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.      



* Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji.     

   Pielęgnacja betonu :       
    Materiały i sposoby pielęgnacji betonu :     

* Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowywaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.      
* Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).       
* Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.          
* Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004.    
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami.    

   Okres pielęgnacji :    
* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania.   
* Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.   

   Wykończenie powierzchni betonu .      
    Równość powierzchni i tolerancji  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,   
* pęknięcia są niedopuszczalne,  
* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm ,  
* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 
powierzchni odpowiedniej ściany,  
* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm. 

    Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń     
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy : 
* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,   
* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.    
* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
5. KONTROLA  JAKO ŚCI    

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

6. OBMIAR  ROBÓT     
Jednostkami obmiaru są : 
1 m³ wykonanej konstrukcji 



 
7. ODBIÓR  ROBÓT        

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

 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI     

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla  B.04.01.00.: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża  
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórkę deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-EN 206-1:2003           Beton. 
 PN-EN 196-1:1996           Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
 PN-EN 196-3:1996           Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania 
                                           i stałości objętości. 

 PN-EN 196-6:1997           Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
 PN-B-30000:1990             Cement portlandzki. 
 PN-88/B-30001                 Cement portlandzki z dodatkami. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST-4 ROBOTY MUROWE 
  
1. WSTĘP 
 Przedmiot  SST    

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 
Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
Ściany z pustaków szczelinowych ceramicznych 
Ścianki działowe z cegły  
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY  

 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zaprawy 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.     

 Wyroby ceramiczne: 
Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
* Wymiary :  l = 250 mm,  s = 120 mm,  h = 65 mm 
* Masa   :  3,3 – 4,0 kg 
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm 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 -15ºC i odmrażania  
- brak uszkodzeń po badaniu. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości  
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się. 

 Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
* Wymiary: jak w poz. 2.2.1. 
* Masa  4,0 – 4,5 kg 
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pęknięć do 10% ilości cegieł badanych 
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16% 
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

 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 -15ºC i odmrażania 
- brak uszkodzeń po badaniu. 

 Pustaki modularne (szczelinówki) 
* Typy :  Max 
* Wymiary:   
 288 x 188 x 220 mm 
* Klasy :  15; 10 MPa 
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. około 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5ºC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
 

4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne: 
a)Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 
b)W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 

cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.        
c)Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d)Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
   Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e)Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
f)Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze pow. 0ºC. 
g)W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1.   Mury z cegły pełnej. 
    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. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
   Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły, (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia  
   zazębione boczne. 

5.2.   Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad jak mury z cegły 
pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 
należy stosować normalną cegłę pełną. 

5.3. Mury z pustaków szczelinowych. 
a) Pustaki szczelinowe należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych i 

samonośnych. 
Można je również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
b)   Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 

granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
c)   Pustaki szczelinowe w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczelin miały 

kierunek pionowy. 
      Przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie pustaków 

w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
c) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych 

– 10 mm. 
 

6.    KONTROLA  JAKO ŚCI   
6.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia,- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość 

margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

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

7.  OBMIAR  ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest - m² muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków 



       i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI  
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły.  
                                  Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996         Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-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-88/B-30005             Cement hutniczy 25 
PN-86/B-30020             Wapno. 
PN-EN 13139:2003       Kruszywo do zaprawy. 
 
 
 
 



SST-5   KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
1. WSTĘP 

 Przedmiot  SST: 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

 Zakres robót wymienionych w SST: 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

 W zakres tych robót wchodzą: 
 Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 
 Łacenie połaci dachowej.  

 Określenia podstawowe: 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
2.  MATERIAŁY                              

 Drewno: 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych wyżej stosuje się drewno klasy K27 wg następujących norm 
państwowych: 
- PN-82/D-94021  Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
  i projektowanie.                                                   

 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa:   
                                                                                           K-33                        

         -  zginanie                                                             33                          
         -  rozciąganie wzdłuż włókien                            0,75                        
         -  ściskanie wzdłuż włókien                                 20                         
         -  ściskanie w poprzek włókien                             7                             
         -  ścinanie wzdłuż włókien                                    3                              
         -  ścinanie w poprzek włókien                             1,5                           
 

 Dopuszczalne wady tarcicy: 
        wady                                                              K-33                        
        - sęki w strefie marginalnej                           1/4 do 1/2                   
        - sęki na całym przekroju                              1/4 do 1/3                   
        - skręt włókien                                                 do 10%                    
        - pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
        a) głębokie                                                       1/2                                                        
        b) czołowe                                                       1/1                           
        - zgnilizna                                                  niedopuszczalna 
        - chodniki owadzie                                    niedopuszczalne 
        - szerokość słojów                                         6 mm                        
        - oblina                                           dopuszczalna na długości dwu krawędzi 
                                                               zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 
       - krzywizna podłużna 
         a) płaszczyzn                                    30 mm – dla grubości do 38 mm 
                                                                  10 mm – dla grubości do 75 mm 



         b) boków                                          10 mm – dla szerokości do 75 mm 
                                                                    5 mm- dla szerokości > 250 mm 
        - wichrowatość                                     6% szerokości 
        - krzywizna poprzeczna                       4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 
 elementu. 
   Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
        Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 Wilgotność drewna:   

         Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
    - dla konstrukcji na wolnym powietrzu   - 23% 
    - dla konstrukcji chronionej przed zawilgoceniem  - 20%  

2.2. Łączniki  
        Gwoździe: 
        Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
        Śruby:      
        Należy stosować: 
        Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
        Śruby z łbem kwadratowym  wg PN-88/M-82121 
        Nakrętki:                                 
        Należy stosować: 
        Nakrętki sześciokątne wg PN-EN – ISO 4034:2002 
        Nakrętki kwadratowe  wg PN-88/M-82151. 
        Podkładki pod śruby:              
        Należy stosować: 
        Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
        Wkręty do drewna:    
        Należy stosować: 
        Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
        Wkręty do drewna z łbem stożkowym      wg PN-85/M-82503 
        Wkręty do drewna z łbem kulistym           wg PN-85/M-82505 
2.3. Środki ochrony drewna:                                               
        Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed    działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD./87 z dn. 05.08.1989 r. 

      a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
      b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
      c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji: 

 Materiały i elementy z drewna: 
Powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub     odizolowanym od 
elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładach   rozmieszczonych w 
taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna: 
Należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych   pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.5. Badania na budowie:    
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inspektor Nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 



 
3.   SPRZĘT                                                 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych  
  pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP 
  i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
  z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
 

4.   TRANSPORT                                
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punkcie 2.6. 
 

5.   WYKONANIE  ROBÓT                  
          Roboty należy prowadzić: 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
Więźba dachowa:  

 * Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją  
   techniczną. 
* Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 

lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
* Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 

więcej jak 0,5 mm. 
* Dopuszcza się następujące odchyłki: 
   - w rozstawie belek lub krokwi: 
        do 2 cm w osiach rozstawu belek 

     do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
     - w długości elementu do 20 mm 
     - w odległości między węzłami do 5 mm 
     - w wysokości do 10 mm 

* Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w    miejscach 
styku odizolowane jedną warstwą papy. 

 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT                                                         

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT             
Jednostkami obmiaru są: 
ilość m3 wykonanej konstrukcji 
ilość m2 wykonanego poszycia i łacenia. 
 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI    
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE   



PN-B-03150:2000/Az2:2003      Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
                                                    i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002                     Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 
                                                    Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001                     Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 
                                                    Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego 
                                                    i tarcicy. 
PN-82/D-94021                          Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
                                                    wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003                 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996                     System oznaczenia części złącznych. 
 

  



SST-6 ROBOTY POKRYWCZE  
 
1.     WSTĘP 

Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
Zakres robót objętych  SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

 Pokrycie dachu z blachy dachówkowej powlekanej 
 Obróbki blacharskie. 
 Rynny i rury spustowe. 

Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
  

2. MATERIAŁY 
Membrana dachowa przeznaczona do wykonania dodatkowej warstwy izolacyjnej pod 
spadziste pokrycia dachowe. Zastępuje tradycyjne deskowanie i papę chroniąc termoizolację 
dachu przed działaniem wilgoci, kurzu, wiatru i śniegu. 
Zewnętrzna powłoka funkcyjna posiada właściwości hydrofobowe. Nośnikiem mechanicznym 
jest dolna warstwa wykonana ze stabilizowanej przeciw promieniowaniu UV włókniny 
polipropylenowej. Gładka powierzchnia ułatwia i przyspiesza spływ wody pochodzącej z 
przecieków pokrycia dachowego lub nawianego śniegu. Zapobiega osadzaniu się na niej kurzu 
i piasku. Izolację termiczną dachu można układać w bezpośrednim kontakcie z membraną. 
Produkt powinien być zgodny z normą CE EN 13859-1. 
Ciężar powierzchniowy [g/m2]  130  
Materiał     włóknina PP 
      powłoka funkcyjna 
Wytrzymałość na rozrywanie [N/5cm] 210/140  
Szerokość x długość rolki [m]   1,5 x 50  
Paroprzepuszczalność (g/m2/24h)  3500 
Zakres temperatury użytkowej  -30°C do +90°C 
Odporność na UV    3 miesiące 
Wartość współczynnika Sd   0,012 m. 
Blacha dachówkowa z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej 
wg PN-EN 508-1:2003, 
Powierzchnia blach stalowych zabezpieczona jest warstwą cynku Z275 i powłoką poliestrowa 
o grubości 25 µm i 35 µm.  
Blacha płaska stalowa ocynkowana i powlekana grub. 0.5 mm zgodna z wymaganiami normy 
PN-EN 10169-1:1998 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej grub. 0.5 mm ocynkowanej i powlekanej, blacha 
zgodna 
z wymaganiami normy PN-EN 10169-1:1998. 
Obróbki systemowe (wykonane w wytwórni) i indywidualne (przygotowane na placu 
budowy), 
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej z kompletem kształtek i uchwytów wg 
normy PN-EN 612:2006 

 
3.  SPRZĘT 

Do cięcia blachy używać należy ręczną piłę cyrkulacyjną do metalu lub nożyce wibracyjne do 
blachy. Bezwzględnie zabronione jest używanie szlifierki kątowej, gdyż powoduje ona 
uszkodzenie powłoki I ochronnej warstwy cynku. 



Do wkręcania wkrętów samowiertnych używać należy wiertarkę z elektronicznym 
sterownikiem obrotów. 

  
4. TRANSPORT 

Samochód powinien posiadać skrzynię o długości wystarczającej aby paczka blach nie 
wystawała poza jej tylną burtę. Rozładunek przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych przy 
użyciu wózka widłowego lub dźwigu. Przy ręcznym przenoszeniu pojedynczych arkuszy nie 
wolno przesuwać jednego po drugim. Paczki blach przechowywać w pomieszczeniu suchym i 
przewiewnym na podporach o maksymalnym rozstawie ok. 1 m. Nie wolno chodzić ani 
składować niczego po paczkach blach.   
 

5.  WYKONANIE  ROBÓT: 
Pokrycie z membrany dachowej paroprzepuszczalnej 
Pokrycie z folii należy wykonywać zgodnie z wymaganiami polskich norm i wymaganiami 
producenta. 
Folię należy rozwijać nadrukiem do góry, układać równolegle do okapu, lekko naciągając. 
Dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej. Folię należy przybić do krokwi 
gwoździami, na folię przybić kontrłaty i łaty. Następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 
10-15 cm. Powyżej każdego otworu (kominy, włazy) należy rynienkę z dodatkowego arkusza 
folii. Arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, dolną krawędź 
zawinąć do góry i przybić dopłaty nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze spadkiem na 
zewnątrz przeszkody. Przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć do 
góry i umocować do wystającego elementu. 

 Podkłady pod pokrycia z blach. 
Wymagania ogólne: 
równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią, a łatą 
kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 
nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,  
podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 
łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min. 38 x 50 mm 
łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem, styki łat powinny znajdować się na 
krokwiach, rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

 Obróbki blacharskie. 
 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od -15ºC. 

 Roboty nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 Rynny z blachy ocynkowanej lub powlekanej. 

rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 
rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm, 
spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.       

 Rury spustowe – z blachy j.w. 
rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a  
złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na 
całej długości, rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane 
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, 



 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI: 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR  ROBÓT: 
Jednostką obmiarową robót jest: 
m² pokrytej powierzchni, 
m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT: 
  Odbiór robót pokrywczych. 

 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
   - podłoża (deskowania, łat) 
   - jakości zastosowanych materiałów, 
   - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

     Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
Pokrycie z blachy. 
Płaci się za ustaloną ilość m² membrany dachowej i blachy 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 



- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
-zamontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-61/B-10245                Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  
                                          ocynkowanej i cynkowej. 
                                          Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 



SST-7    ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
1. WSTĘP 
Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych.  
Rodzaje robót do wykonania: 
� wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 
� wykonanie paroizolacji 
� wykonanie izolacji termicznych 
� wykonanie posadzek z płytek typu Gres 
� wykonanie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym odp. ogn. EI30  
� montaż stolarki drzwiowej 
� montaż stolarki okiennej 
� montaż balustrady z rur chromoniklowych  
� wykonanie tynków na ścianach i sufitach 
� wykonanie okładzin z płytek na ścianach 
� montaż ścianek systemowych WC 
� malowanie sufitów i ścian 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.  
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w specyfikacji ogólnej.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� cement portlandzki CEMI 32,5 
� deski iglaste obrzynane 
� drzwi wewnętrzne szklone 
� drzwi zewnętrzne aluminiowe szklone  
� drzwi stalowe 
� emulsja gruntująca  
� farba emulsyjna 
� farba olejna do gruntowania 
� farba olejna nawierzchniowa 
� folia płynna 
� folia polietylenowa paroszczelna 
� gips szpachlowy 
� gwoździe budowlane okrągłe gołe 
� kołki rozporowe 
� krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II 
� lepik asfaltowy na zimno 
� listwa 
� listwy narożnikowe 
� łącznik krzyżowy 
� łączniki rozporowe kpl. 
� okna PVC 
� papa asfaltowa izolacyjna  
� papier ścierny 
� pianka poliuretanowa 
� piasek do zapraw 
� płyty gipsowo-kartonowe 
� płytki podłogowe z kamieni sztucznych 
� płytki ścienne 
� preparat gruntujący  



� profile z blachy stalowej 
� silikon 
� spoiwo cynowo-ołowiane 
� styropian  
� taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 
� taśma spoinowa 
� taśma uszczelniająca 
� wapno suchogaszone 
� wełna mineralna 
� wkręty 
� woda 
� zaprawa cementowa M12 
� zaprawa cementowo-wapienna M7 
� zaprawa do spoinowania 
� zaprawa klejowa - sucha mieszanka 
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 
Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
Wszelkie materiały muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH 
W przypadku izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w 
kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej 
powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z 



zakładem o szerokości 15 cm. Połączenie arkuszy powinno zostać wykonane metodą zgrzewania. 
Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i otworów. Paroizolacja z 
folii musi być wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca zakładów folii należy zaklejać 
specjalnymi taśmami.  
Izolacje papowe. 
Izolacje przeciwwilgociowe  mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na 
sucho, przybitej do podłoża gwoździami papowymi i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do 
klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i 
poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych 
warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
Izolacja z folii w płynie. 
Podłoża należy zagruntować środkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii. Poniżej podano 
ogólne zalecenia dot. wykonania uszczelnienia z płynnej folii, których należy przestrzegać, o ile 
wybrany producent nie podaje innych wymagań w swoich instrukcjach.  
Folii płynnej nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu 
opakowania zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.  
Po dokładnym przygotowaniu podłoża nakładamy folię minimum w dwóch warstwach. Pierwszą 
warstwę nanosi się pędzlem lub wałkiem, kolejne zaś przy pomocy pacy stalowej, pędzla lub 
wałka. Nanoszenie drugiej warstwy można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu pierwszej 
warstwy.  
Świeżo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od 
czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez ok. 3 dni przed 
oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. Powstałą po związaniu powłokę należy chronić przed 
uszkodzeniami przez naniesienie na nią tynku, posadzki lub okładziny. Taśmę uszczelniającą 
stosuje się wraz z płynna folią 
do zabezpieczenia naroży np. na styku ścian, ściany z podłogą, w narożnikach, przy kratkach 
ściekowych, krawędziach przejść rur instalacyjnych. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MONTA ŻU STOLARKI I ŚLUSARKI 
6.1.Zalecenia ogólne 
Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżach zgodnie z wymaganiami określonymi w 
normach.  
Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z 
ich przeznaczeniem.  
6.2.Zakres robót przygotowawczych  
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu 
ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy oczyścić i naprawić.  
Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
- na szerokości otworu 2÷6 cm 
- na wysokości otworu 5÷9 cm 
6.2.Zakres robót zasadniczych  
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
ślusarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem 
termicznym. 
  
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
7.1.  Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5 ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 
ºC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 



środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  i twardnienia tj. w ciągu 1 
tygodnia zwilżane wodą.  
7.2. Tynki cementowo - wapienne 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć 
wodą. 
Układanie różnego rodzaju tynków cementowo-wapiennych składa się z kilku faz: 
Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się 
co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z 
zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z 
zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy 
narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać 
prowadnice drewniane lub stalowe. 
Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie 
przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub 
półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu 
obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy 
nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za 
pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez 
sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć 
grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się 
ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie 
zacierania należy zwilżać tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 
W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, 
w przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na 
obrzutkę.  
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną 
cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 
5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) 
można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi 
okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia 
tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta 
tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 

 
8. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT OKŁADZINOWYCH 
8.1 Zalecenia ogólne 
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 terminie 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 
okładzinowy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego.  
Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także 
ujawniać na powierzchni defektów podłoża.  
8.2 Zakres robót przygotowawczych  



Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome 
płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być 
wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed 
przyklejeniem okładziny.  
Przed przystąpieniem do okładania 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.  
8.3 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 
rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki 
nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej 
przyklejeniu. 
Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek 
kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu 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 drobno porowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne 
i wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką 
w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.  
 
9. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 
9.1 Zalecenia ogólne 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 
3-4 tygodniach dojrzewania. Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie 
powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki 
malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 º C. Podczas malowania wewnątrz 
pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W 
temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura 
podłoża może spowodować spękanie powłoki. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do 
malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, 
usunąć lub zeszlifować.  
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod 
malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi 
nie większa niż 3% masy.  
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 
osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i 
wyposażenia, ułożeniu posadzek. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg 
oddechowych.  
9.2 Zakres robót przygotowawczych  
Powierzchnie nowych ścian należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek 
zaprawy i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne 
uszkodzenia wypełnić. Ze starych ścian należy zeskrobać i zmyć starą farbę. Następnie 



zreperować pęknięcia, rysy i uszkodzenia oraz wygładzić powierzchnie tynku przez 
szpachlowanie. 
9.3 Zakres robót zasadniczych  
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 
warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę 
pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
 

10.3. 10. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA POSADZEK Z PŁYTEK  
10.1 Zalecenia ogólne 
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. 
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 
wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować 
się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
robót. 
Przed przystąpieniem do okładania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%. Dla pomieszczeń bez odwodnienia 
podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz.. Warstwa kleju pod płytki 
nie może zawierać pustych miejsc. Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki 
należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki.  
10.2. Zakres robót przygotowawczych  
Wykonywanie warstw podkładowych. 
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 
Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i 
gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni 
posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 
- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, 
- na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej (podkład pływający). 
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego 
żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości 
zwykle 30-40 mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub 
drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy 
zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach 
długich lub dużych należy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące. Podkład monolityczny 
po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. 
10.3. Zakres robót zasadniczych 
Posadzki z płytek 
Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym  i czystym  
podkładzie. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 
posadzki oraz rodzaju płytek. 
 Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą 
opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą 
przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
 Posadzki z płytek wykończyć cokolikiem. Wykonanie cokolików jak okładziny ścienne. Spoiny 
na styku ściana/podłoga spoinować fugą silikonową. 
Montaż tych akcesoriów wykonać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. 

 
11. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

WYKO ŃCZENIOWYCH 
11.1. 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 na terenie i 
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
11.2. Kontrola jakości robót izolacyjnych 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych 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. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
11.3. Kontrola jakości montażu stolarki i ślusarki 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
� Sprawdzenie materiałów 
� Sprawdzenie wypoziomowania stolarki i ślusarki 
� Sprawdzenie trwałości połączeń 
� Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 
okuć  
� Sprawdzenie wodoszczelności przegród  
11.4. Kontrola jakości robót tynkarskich 
� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
� Sprawdzenie materiałów 
� Sprawdzenie podłoży 
� Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
� Sprawdzenie grubości tynku 
� Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
� Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
 dylatacyjnych 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni 
tynku od 
płaszczyzny 
i odchylenie 
krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 
kierunku pionowego 

Odchylenie 
powierzchni 
i krawędzi 
od kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kąta 
przewidzianego 
w 
dokumentacji 

II Nie większe 
niż   4 mm 
na długości 
łaty  

Nie większe niż 
3mm na 1m 

Nie większe niż 
4 mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 10 na 
całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe 
niż 4 mm na 1 
m 



III  Nie 
większe niż 
3 mm i w 
liczbie nie 
większej 
niż 3 na 
całej 
długości 
łaty 
kontrolnej 
2m. 

Nie większe niż 
2 mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 4mm 
w 
pomieszczeniach 
do 3,5m 
wysokości oraz 
nie więcej niż 
6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
3 mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 na 
całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe 
niż 3 mm na 1 
m 

IV  Nie 
większe niż 
2 mm i w 
liczbie nie 
większej 
niż 2 na 
całej 
długości 
łaty 
kontrolnej 
2m.  

Nie większe niż 
1,5mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 3mm 
w 
pomieszczeniach 
do 3,5m 
wysokości oraz 
nie więcej niż 
6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe 
niż 2mm na 
1m i 
ogółem nie 
więcej niż 
3mm na 
całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, 
belki itp.) 

Nie większe 
niż 2mm na 1m 

 
11.5. Kontrola robót okładzinowych 
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 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku 
poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego.  
11.6. Kontrola robót malarskich 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
� Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100, 
powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 
� Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać 
próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i 
miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne 
pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
� Sprawdzanie powłok: 
Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 
wykazywać odprysków, spękań, nie przylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; 
dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni 
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem 
nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym 



odcieniu i natężeniu 
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.  
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe.  
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
11.7. Kontrola robót posadzkowych 
� Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z 
podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz 
ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 
� Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni 
spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie. 
� Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. 
Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.  
� Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub 
założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 
11.8. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych 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. 
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
11.9. 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 technologicznych. 

 
12. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

 
13. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w specyfikacji ogólnej. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w specyfikacji ogólnej. 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano – Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 



 - Dokumentacja powykonawcza  
 - Dziennik Budowy  
 - Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
 - Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
 - Protokoły odbiorów częściowych 
13.1. Odbiór robót izolacyjnych 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej  
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  
� po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  
� po przygotowaniu podkładu pod izolację  
� po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  
� podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki  
 Odbiór powinien obejmować:  
� sprawdzenie jakości materiałów  
� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  
� sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych  
� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  
� sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe itp.  
13.2. Odbiór stolarki i ślusarki 
� Odbioru wbudowania stolarki i ślusarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
� Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży 
� Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń ze ścianą 
� Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  
� Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych.  
� Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  
-  1 mm przy długości przekątnej do 1m  
-  2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
-  3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  
� Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydłowych nie powinny 
przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 
� Po zamknięciu drzwi skrzydła drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać 
żadnych luzów.  
� Otwarte skrzydła drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
� W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, 
należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym 
zakresie została przeniesiona na Użytkownika 
13.3. Odbiór robót tynkowych 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 
� Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
� Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich 
część należy uznać za niezgodne z normami. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
13.4. Odbiór robót okładzinowych 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie 
przecięcia się płaszczyzn, narożniki, styki z ościeżnicami. Powierzchnie okładzin powinny być 
równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 



okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 
2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ 
wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku 
pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne należy uznać za 
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą 
okładzinę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. Okładzinę taką należy 
wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
13.5. Odbiór robót malarskich 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne prowadzone w trakcie wykonywania robót dadzą wynik 
dodatni, roboty malarskie należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, 
gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich 
wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 
13.6. Odbiór robót posadzkowych 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z 
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę 
lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. Wykonawca jest wówczas 
zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić 
je do ponownego odbioru. 

 
14. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
 zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww zadania 
2. normy 
3. aprobaty techniczne 
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Obowiązują wszystkie Polskie Normy podstawowe związane z robotami w zakresie materiałów i 
wyrobów budowlanych, składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli jakości i odbioru 
wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi, zakładowymi; w tym wymienione niżej. 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm. 
Najważniejsze normy:  
1. PN-EN 998-1:2004 
 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
2. PN-85/B-04500 
 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
3. PN-B-10104:2005 

Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy o określonym 
składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 

4. PN-EN 1008:2004 
 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
5. PN-EN 459-1:2003 
 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
6. PN-EN 197-1:2002; PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

7. PN-EN 197-2:2002 
 Cement -- Część 2: Ocena zgodności  
8. PN-EN 13139:2003 
 Kruszywa do zaprawy 
9. PN-EN 14411:2005 
 Płytki i płyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie 



10. PN-EN 12004:2002; PN-EN 12004:2002/A1:2003 
 Kleje do płytek -- Definicje i wymagania techniczne 
11. PN-EN 13888:2004 
 Zaprawy do spoinowania płytek -- Definicje i wymagania techniczne 
12. PN-EN ISO 10545-1:1999 
 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
13. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 
 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
14. PN-EN 12217:2005 
 Drzwi -- Siły operacyjne -- Wymagania i klasyfikacja 
15. PN-EN 12219:2002 
 Drzwi -- Wpływ klimatu -- Wymagania i klasyfikacja 
16. PN-EN 12400:2004 
 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 
17. PN-B-05000:1996 
 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  
18. PN-72/B-10180 
 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
19. PN-69/B-10260 
 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze 
20. PN-B-24620:1998 
 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
21. PN-EN 13163:2004; PN-EN 13163:2004/AC:2006 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie -- Specyfikacja 

29. PN-C-81914:2002 
 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
30. PN-B-10106:1997 
 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

 
 
 



SST-8 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH 
  I ELEWACJA 
 
1.  WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego 
i okładziny z desek elewacyjnych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
Gruntowanie podłoża 
Izolacja  termiczna - styropian 
- montaż profili cokołowych 
- przyklejenie płyt styropianowych, mocowanie mechaniczne 
- wzmocnienie krawędzi i naroży otworów 
- wykonanie warstwy zbrojonej 
- nałożenie podkładu gruntującego 
Tynk akrylowy zewnętrzny 
Przyklejenie desek elewacyjnych z tworzywa i pokrycie ich lakierem 
akrylowym 
Na cokole tynk mozaikowy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.   MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania elewacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Przekrój przez warstwy systemu dociepleń: 
Ocieplana ściana budynku 
Zaprawa klejąca do styropianu 
Płyta styropianowa gr. 10 i 15 cm, na ościeżach gr. 3cm 
Zaprawa zbrojąca 
Siatka zbrojąca 
Zaprawa zbrojąca 
Podkład gruntujący pod tynki 
Dekoracyjny tynk akrylowy 
Dekoracyjny tynk mozaikowy 
Elewacyjna deska z tworzywa lakierowana. 
Materiały 
Zaprawa klejowa: 
Sucha mieszanka z dodatkiem żywic syntetycznych i innych składników polepszających 
właściwości użytkowe przeznaczona do przyklejania płyt styropianowych. 
Płyty styropianowe: 
Styropian samo gasnący odmiany EPS 70-040 Fasada zgodny z normą PN-EN 13163:2004, 
na cokołach - odmiany EPS 100-038 o wymiarach niewiększych niż 600 x 1200 mm 
o odpowiedniej strukturze i krawędziach bez wyszczerbień, cięte z bloku po odpowiednim okresie 
sezonowania. 
Zaprawa klejowo- szpachlowa: 
Sucha mieszanka z dodatkiem żywic syntetycznych i innych składników polepszających 
właściwości użytkowe przeznaczona do wykonania warstwy zbrojonej tkanina szklaną. Może być 
używana także do przyklejania płyt styropianowych do podłoża 
Tkanina szklana (siatka szklana): 



Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodparniąjącym na działanie alkaliów tkanina szklana o 
wymiarach oczek 3-3 x 5 _6 mm i splocie uniemożliwiającym przesuwanie włókien. 
Podkład tynkarski: 
Gotowy do użycia środek gruntujący, odporny na działanie czynników atmosferycznych 
przeznaczony pod cienkowarstwowe tynki mineralne. 
Tynk akrylowy: 
Mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimerów, do wykonania szlachetnych tynków 
białych lub barwnych 
Zaprawa klejowa do płytek elastyczna, mrozoodporna wg normy PN-EN 12004:2002/A1:2003 
Zaprawa do fugowania wg normy PN-EN 13888:2004 
Materiały uzupełniające: 
Kołki rozporowe, podkładki wyrównujące pod profile cokołowe, złącza profili cokołowych, 
profile cokołowe , profile narożnikowe, profile dylatacyjne, taśmy i masy uszczelniające. 
Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca 
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego a w szczególności: - należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte". 
Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzqcych z różnych systemów 
gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta. Wszelkie materiały 
wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i 
instrukcjami technicznymi produktów. 
Przygotowanie podłoża: 
Oczyszczenie powierzchni ścian, uzupełnienie ubytków w podłożu, gruntowanie podłoża. 
Zdemontowanie wszystkich obróbek blacharskich i rur spustowych. 
Zaleca się skucie tynków na powierzchniach ościeży drzwiowych i okiennych, aby możliwe 
było ich ocieplenie bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic. 
Płyty izolacji termicznej muszą stanowić równą płaszczyznę. Podłoża o nierównościach 
większych niż 1 cm należy wyrównać przy użyciu zaprawy wyrównująco – szpachlowej co 
najmniej 30 cm ponad powierzchnią terenu należy zamocować na ścianie profil cokołowy 
stosując co najmniej 3 kołki na 1 m b. 
Mocowanie i klejenie izolacji. 
Odpowiednio przygotowaną zaprawę klejąca, należy nakładać na poszczególne płyty 
styropianowe metodą pasmowo punktową. Szerokość pasma zaprawy klejącej ułożonej wzdłuż 
obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni zaprawę należy 
nakładać plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy klejącej powinna 
obejmować co najmniej 40% płyt. Przy klejeniu płyt do podłoży równych i gładkich metodą 
płaszczyznową należy klej nakładać na płyty styropianowe i przeczesać pacę zębatą 10x10 mm. 
Po nałożeniu zaprawy klejącej płyty należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w odpowiednim 
miejscu i docisnąć do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. 
Płyty należy układać mijankowe szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych Nie wcześniej 
niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych, szczeliny między płytami szersze niż 2 mm 
należy wypełnić paskami styropianu lub dokładnie wypełnić pianką poliuretanową. W przypadku 
nierówności ułożenia płyt styropianowych ich powierzchnie należy wyrównać przez przetarcie 



papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
pozostawienie prostych krawędzi przy narożach ścian oraz otworów drzwiowych i okiennych. 
Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 
Płyty styropianowe należy dodatkowo zamocować poprzez zastosowanie kołków rozporowych. 
Ich długość należy dobrać uwzględniając grubość płyty styropianowej warstwy kleju, ewentualnie 
starego tynku i wymaganej głębokości kotwienia w ścianie. Otwory w materiałach drążonych i 
betonie komórkowym należy wykonywać wiertarkami bez użycia udaru. Głębokość zakotwienia 
kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić 
min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu 
komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm. Ilość łączników na 1m2 
powinna wynosić min. 4sztuki, na cokołach pod płytki gres i płytki klinkierowe oraz przy 
ocieplaniu wełną mineralną min. 8 sztuk, w tych przypadkach należy stosować kołki rozporowe z 
trzpieniem metalowym, zabezpieczonym antykorozyjnie. 
Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na styropianie należy nakleić pod kątem 
45° kawałki tkaniną zbrojącej o wymiarach 35x20 cm Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na 
elewacji budynku. Naroża przy zbiegu ścian budynku, a także przy otworach drzwiowych i 
okiennych należy wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych na 
klej , Zaprawę klejąco-zbrojącą, należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą 
warstwą pasmami o szerokości tkaniny zbrojącej i przeczesać kielnią zębatą 10x 10 mm. W 
przygotowaną warstwę zaprawy , przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę 
zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać 
sfałdowań i być całkowicie zatopiona w masie kleju. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną 
powinna mieć grubość 3-5 mm Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład ok. 10 cm. 
Wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej. 
W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem jedną 
warstwę podkładu tynkarskiego. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24 godzin 
można przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości 
wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy 
dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na połączenie 
tynku na poszczególnych obszarach roboczych. Powierzchnię tynku o fakturze baranka należy 
zacierać ruchem kolistym. Do fakturowania należy używać pace z tworzywa sztucznego. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Materiały do izolacji termicznej: 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie zgodności właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 
izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robot powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna. 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 



protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi ustalona ilość m2 robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
zagruntowanie podłoża i położenie podkładu 
wykonanie izolacji wraz z warstwą ochroną; 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Obowiązują wszystkie Polskie Normy podstawowe związane z robotami w zakresie materiałów i 
wyrobów budowlanych, składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli jakości i odbioru 
wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi, zakładowymi; w tym wymienione niżej. 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm. 
PN:EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 
PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Określanie 
 właściwości mechanicznych siatek z włókna szklanego. 
PN- C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne 
PN- C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN- C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych metodą bezspoinową. 
(opracowanie Stowarzyszenia SSO). 
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych.   



SST-9    NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  
 
1. WSTĘP 
 Zakres stosowania specyfikacji. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych niżej 
Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
wykonanie podbudowy, 
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
wykonanie oddzielenia  z obrzeży betonowych 

  Określenia podstawowe  
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji. 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  
 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
 2.  MATERIAŁY  
Betonowa kostka brukowa  
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych  
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone 
w katalogu producenta:  
- odmiana:  

kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) 
zwykle barwionej grubości min. 4mm,  

-  gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 
powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2,  

-   klasa:  
klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,  
klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,  

- barwa:  
kostka szara, z betonu niebarwionego,  
kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),  

-  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez wymiary, zgodne z wymiarami 
określonymi przez producenta, w zasadzie:  
długość: od 140 mm do 280 mm,  
szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,  
grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecane to: 60 mm, 80 mm i 100 mm.  

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.  

   Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  



Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone 
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:  
- kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów:  
 długość i szerokość ± 3,0 mm,  
 grubość ± 5,0 mm,  

 - wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:  
 50 MPa, dla klasy „50”,  
 35 MPa, dla klasy „35”,  

 - mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki:  
 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa 
itp.  nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,  
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 
większe niż 20%,  

 - nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,  
- ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości:  
 3,5 mm, dla klasy „50”,  
 4,5 mm, dla klasy „35”,  
 - szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek 
SRT,  

- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty 
te powoli znikają w okresie do 2 lat  
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej  

Lp.  Właściwości  Wymagania  
Stan powierzchni licowej:  
 − tekstura  
 − rysy i spękania  
 − kolor według katalogu 
producenta  
 − przebarwienia  
 − plamy, zabrudzenia 
niezmywalne wodą  
 − naloty wapienne  

 

 
jednorodna w danej partii  
niedopuszczalne  
jednolity dla danej partii  
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia 
na pojedynczej kostce  
niedopuszczalne  
dopuszczalne  

Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
 − dopuszczalna liczba w 1 
kostce  
 − dopuszczalna wielkość 
(długość 
 i szerokość)  

 

 
2  

30 mm x 10 mm  

 
2  

50 mm x 20 mm  

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 
naroży 
przylicowych 

niedopuszczalne  niedopuszczalne  



Uszkodzenia krawędzi pionowych  
− dopuszczalna liczba w 1 kostce  
− dopuszczalna wielkość (długość i 

głębokość)  
 

 
2  

20 mm x 6 
mm  

 
2  

30 mm x 10 mm  

 
 Składowanie kostek  
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały:  
 a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię  
 − piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3. 
 − piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) 
mm,  odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],  
 b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

 − mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
 gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania 
 PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988, 
 (PN-88/B-32250) [5],  
 c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  
 − piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,  
 − piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],  
 d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  
 − zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].  
Obrzeża. 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru nie ustalą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek można stosować:  
 a) Obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego 
 aprobatę techniczną,  

Obrzeża mogą być ustawiane na:  
 a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b,  
 b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych. 
Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

 rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 
 drewnianych.  

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  
Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej  

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.  
 
3. SPRZĘT  

Sprzęt do wykonania nawierzchni  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie.  
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.  
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym 



IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.  
 

4.  TRANSPORT  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki 
w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 
służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki 
transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.  
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw 
kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 
1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.  
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 
kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i 
obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie 
transportu. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem.  
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].  
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej ST.  

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 Podłoże i koryto  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową  
 Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową  
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na:  
 a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,  
 b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego 
 o wskaźniku piaskowym WP ≥ 35 wg [8].  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  
 - wykonanie podbudowy,  
 - wykonanie obramowania nawierzchni z krawężników lub obrzeży,  
 - przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
 - ułożenie kostek z ubiciem,  
 - przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  
 - pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

 
 Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. 
Obramowanie nawierzchni.  
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań 



powinny odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni 
z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  
 Podsypka. 
 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.  
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.  
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  
 − współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
 − wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R

7 
= 10 MPa, R

28 
= 14 MPa.  

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zagęszczeniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  
 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru 
kostek oraz desenia ich układania  
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich 
układania (przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a 
w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do 
zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu 
układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2

 
wstępnie 

wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.  
Warunki atmosferyczne. Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 

się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
o
C. Dopuszcza się wykonanie 

nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym 

jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej 
zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. Ułożenie nawierzchni z kostek  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze.  
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 



kostki w okolicach studzienek i krawężników.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.  
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką.  
Ubicie nawierzchni z kostek  
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 zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
Spoiny.   
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45
o
, a wierzchołek utworzonego 

kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni.  
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  
a)  piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  
b)  zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest 

na podsypce cementowo-piaskowej.  
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami. Zaprawę 
cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.  
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.  
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.  
 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu.  
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 
cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 

temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15
o
C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 

nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
  Badania przed przystąpieniem do robót  



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  
 a) 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 kostek wg pktu 2.2.2.7),  
 b) w zakresie innych materiałów  
 -   sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży),  
−  ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 
budzą wątpliwości Inżyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 
Inżynierowi do akceptacji.  

Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót z kostki podaje tablica 2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  
Lp.  Wyszczególnienie  

badań i pomiarów  
Częstotliwość 
badań  

Wartości dopuszczalne  

1  Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym 
lub metodą niwelacji)  

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej 
działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacją 
projektową  

Wg pktu 5.6; odchyłki 
od projektowanej 
grubości ±1 cm  

2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki  

a) zgodność z dokumentacją 
projektową  

Sukcesywnie na 
każdej działce 
roboczej  

   -  

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie)  

Co 100 m i we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych  

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm  

c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym)  

 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych  

Odchylenia: +1 cm; -2 cm  

d) równość w profilu 
podłużnym (wg BN-68/8931-
04 [9] łatą czterometrową)  

Jw.  Nierówności do 8 mm  

e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji)  

Jw.  Prześwity między łatą a po- 
wierzchnią do 8 mm  

f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji)  

Jw.  Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3%  

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym)  

Jw.  Odchyłki od szerokości 
projektowanej 
do ±5 cm 



h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm)  

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej  

Wg punktu 5.6 

i) sprawdzenie koloru kostek 
i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca  Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
inspektora nadzoru  

 
Badania wykonanych robót  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.  

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  
Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Sposób sprawdzenia  
1  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków  

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin  

2  Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie  

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi 
co 25 m 
i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 
2b)  

3  Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość  

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartości podanych w tab. 
2, lp. od 2c do 2g)  

4  Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin  

Wg pktu 5.4. i 5.6.  

           
7. OBMIAR ROBÓT  

 Jednostka obmiaru.  
Jednostką obmiaru jest m2

 
(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 
dały wyniki pozytywne.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlegają:  
 −  przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
 −  ewentualnie wykonanie podbudowy,  

− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, − wykonanie 
 podsypki pod nawierzchnię,  

 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena jednostki obmiaru  
Cena wykonania 1 m2

 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  

 − prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 − oznakowanie robót,  
 − przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
 − dostarczenie materiałów i sprzętu,  



 − wykonanie podsypki,  
 − ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
 − ułożenie i ubicie kostek,  
 − wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  
 − pielęgnację nawierzchni,  
 − przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
 − odwiezienie sprzętu.  
Cena wykonania 1 m2

 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 

towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach 
kosztorysowych. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy  
1.  PN-B-1112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych  
2.  PN-B-1113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych; piasek  
3.  PN-B-1213:1997  Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki 

uliczne, mostowe i drogowe  
4.  PN-B-9701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności  
5.  PN-B-2250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
 

Branżowe Normy  
6.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
7.  BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża  

8.  BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
9.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą.  
 
 



SST-10     KONSTRUKCJE STALOWE 
 

1.  WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowej  łącznika. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej. 
Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

   
 2.  MATERIAŁY 

Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Wyroby walcowane gotowe ze stali R35 PN-EN 10025:2002 

 Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 
do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

  Blachy 
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 
do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 
5-12 1000×2000 

1000×4000 
 1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 
 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
  Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

c) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-EN 10025:2002. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 



naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

znak wytwórcy 
profil 
gatunek stali 
numer wyrobu lub partii 
znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
Łączniki. 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
Materiały do spawania 

 Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EB-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody EB-150. 

 Elektrody EB-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 

zaświadczenie jakości 
spełniać wymagania norm przedmiotowych 
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta. 
 Śruby. 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-20 mm – 5.8-II 
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju F. 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

 Składowanie materiałów i konstrukcji 
 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 
do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-
gować 



i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 

 Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem. 

 Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
 3.  SPRZĘT 
 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 
 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
 podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
 podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
 dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 Sprzęt do robót spawalniczych. 
 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
 Sprzęt do połączeń na śruby. 
 Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
 4.  TRANSPORT 
 Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
 uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 5.  WYKONANIE ROBÓT 
 Cięcie. 
 Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków 
 i rozprysków metalu po cięciu. 
 Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 Prostowanie i gięcie 
 Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
 temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
 W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 Składanie zespołów 

 Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna 
odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, 
słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 
mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 
mm 

Odchyłki płaskości 
półek, ścianek 
środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 
mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 



Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 
 
Wymiar nominalny 
mm 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16 

 
 Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 
rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
obróbka spoin 
przetopienie grani 
wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 
spoiny sczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin 
i ponowne ich wykonanie. 

 Połączenia na śruby. 
 Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

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

 Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 

 Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru. 

 Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 Montaż konstrukcji 
 Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

 sprawdzić stan elementów stanowiących podstawę dla montowanych dźwigarów , kompletność i 
stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 



porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 
przekraczać wartości: 

 Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 
 słupa  niż 15 mm 
 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 
 wiązara  niż 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

 
  6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
 wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
 Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 7.  OBMIAR ROBÓT 
 Jednostkami obmiaru są: 
  – masa gotowej konstrukcji w tonach. 
 
 8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
 10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
  Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

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



SST-11   OBUDOWA ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH I DACHU 
 ŁĄCZNIKA Z PŁYT WARSTWOWYCH 

 
1. WSTĘP 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
obudowy ścian zewnętrznych i dachu łącznika z płyt warstwowych. 

 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1 
Zakres robót objętych ST 
Roboty obejmują: 
- wykonanie obudowy ścian zewnętrznych łącznika 
- wykonanie obudowy dachu łącznika 
- montaż obróbek blacharskich 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

 oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST. 
Wymagania ogólne. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

 Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne" 

 
2.  MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne 
Płyty obudowy 
– płyty warstwowe gr. 12 cm, z rdzeniem z pianki poliuretanowej typu IPN 
Płyty o zwiększonej odporności ogniowej uzyskanej poprzez zastosowanie izolacji cieplnej ze 
sztywnej pianki polizocyjanurowej (IPN). 
Obróbki blacharskie: 
należy stosować typowe (systemowe) obróbki blacharskie z blachy powlekanej, dla płyt 

 warstwowych. 
Łączniki. 
Łączniki główne służą do mocowania izolacyjnych płyt warstwowych do konstrukcji budynku, 
a łączniki dodatkowe służą do mocowania okładzin na złączach bocznych płyt, do mocowania 

 obróbek blacharskich, itp. Na etapie projektowania, przy doborze łączników, należy brać pod 
 uwagę następujące parametry techniczne: wytrzymałość, odporność na warunki atmosferyczne, 
 trwałość oraz wygląd. 

Łączniki główne: 
Łączniki są zaprojektowane w taki sposób aby przewiercić się przez płytę warstwową, 

 nagwintować w konstrukcję wsporczą budynku oraz uszczelnić złącze płyt. Łączniki dostarcza 
 wytwórca płyt. 

Mogą być produkowane z wysokiej jakości stali węglowej lub austenitycznej stali 
nierdzewnej, dobór ostrza wiertła zależy od rodzaju oraz grubości materiału, w który 
wwiercany jest łącznik, dobór gwintu samogwintującego zależy od rodzaju i grubości 
materiału, w który wwiercany jest łącznik, 
całkowita długość łącznika zależy od grubości montowanej płyt warstwowej, 
Łączniki dodatkowe: 
Są to łączniki, które służą do mocowania okładzin płyt warstwowych, obróbek blacharskich do 

 okładzin płyt, oraz obróbek blacharskich pomiędzy sobą. Najczęściej stosowane łączniki 
 dodatkowe to: blachowkręty oraz nity. 

Samowiercące i samogwintujące blachowkręty po wwierceniu spinają razem oba łączone 
 elementy oraz uszczelniają powstałe połączenie. Blachowkręty produkowane są z wysokiej 
 jakości stali węglowej lub austenitycznej stali nierdzewnej. 



Nity produkowane są ze stopu aluminium. Nitowanie przebiega dwustopniowo: – wywiercenie 
otworu przez dwa łączone elementy i włożenie w otwór nitu, – ściśnięcie nitu nitownicą. 
Nitownica ciągnie trzpień przez obudowę nitu, trzpień deformuje obudowę, która zaciska się 
obustronnie na łączonych elementach, aż do momentu zerwania trzpienia. 

 
3.  SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. „Wymagania ogólne" 
Sprzęt do wykonania robót 
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. Montaż łączników wymaga zastosowania specjalistycznych 
narzędzi celem zapewnienia poprawnej pracy zamocowanych wkrętów. 
Łączniki z podkładkami uszczelniającymi muszą być wkręcane w taki sposób aby podkładka 
uszczelniająca była dociskana równomiernie do okładziny. Wkrętarka musi być wyposażona 
w odpowiedni czujnik głębokości wkręcania. Czujnik powoduje odłączanie napędu we wkrętarce, 
gdy łącznik zostanie wkręcony na odpowiednią głębokość. 
Sprzęt do montażu płyt i obróbek blacharskich : 

- wkrętarki wyposażone j.w. 
- wiertarki elektryczne 
- nitownice 
- nożyce elektryczne 
- inny drobny sprzęt ślusarski 
- rusztowanie kolumnowe 

 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Transport materiałów i składowanie. 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 
w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych 
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
Wszystkie izolacyjne płyty warstwowe są fabrycznie pakowane i odpowiednio 
zabezpieczane, co gwarantuje dostawę płyt bez żadnych uszkodzeń na plac budowy. Sposób 
pakowania płyt zależy od ich rodzaju i kształtu. 
Wszystkie rodzaje płyt warstwowych są pakowane w pozycji poziomej. 
Płyty w pakiecie układane są jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego końcach 
montowane są zabezpieczenia chroniące płyty przed uszkodzeniem. Aby płyty podczas transportu 
nie uległy zabrudzeniu cały pakiet z płytami jest owinięty folią polietylenową. 
Liczba płyt w pakiecie zależy od ich grubości oraz wymagań klienta. Najczęściej maksymalna 

 wysokość każdego pakietu z płytami wynosi około 1 100 mm. Każdy pakiet z płytami ma ulotkę 
 informacyjną zawierającą dane dotyczące odbiorcy dostawy oraz zawartości pakietu. 

Pakiety z płytami układać na drewnianych przekładkach z nieznacznym spadkiem w kierunku 
podłużnym, tak aby woda deszczowa, która dostanie się pomiędzy pakiety, mogła łatwo i szybko 
spłynąć. Przekładki należy rozmieścić w rozstawie co 1,5 m. W przypadku składowania pakietów 
w stosach przekładki dystansowe pomiędzy pakietami powinny być umieszczone dokładnie jedna 
nad drugą. Jeżeli pakietów z płytami nie można składować pod dachem, należy zabezpieczyć je 
wodoszczelnym materiałem (płótnem/brezentem), który zapewni szybki odpływ wody oraz nie 

 dopuści do tworzenia się kałuż wody na górze pakietów. Materiał wodoszczelny powinien 
 również  umożliwi ć naturalną wentylację powietrza pomiędzy pakietami. Nie wolno chodzić po 
 pakietach z płytami. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót. 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST ."Wymagania ogólne" 
Montaż płyt. 



Płyty są łączone pomiędzy sobą na bokach i na końcach na zakład, a zatem należy je 
montować w odpowiedniej kolejności tak aby zapewnić ich poprawną pracę w trakcie 
użytkowania. 
- Montaż rozpocząć od płyty narożnej przy cokole budynku, okładziną zewnętrzną i wycięciami 

na zewnętrz budynku. Sprawdzić czy dolny rygiel ścienny jest na stałe lub tymczasowo 
zamocowany do konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem montażu płyty sprawdzić poziom 
konstrukcji wsporczej na całym obwodzie budynku. 

- Zamocować obróbkę blacharską przy cokole do dolnego rygla ściennego. Sprawdzić czy jest 
 zamocowana prosto i na tym samym poziomie. 
- Zamontować pierwszą płytę. Sprawdzić przed zamocowaniem czy płyta jest w pionie. Płytę 
 zamocować do konstrukcji wsporczej. Należy użyć 1 albo 2 łączniki w każdym miejscu 
 mocowania w zależności od rozpiętości płyty oraz obciążenia wiatrem. 
- Złącze boczne drugiej płyty wsunąć na pióro złącza bocznego pierwszej płyty. Sprawdzić czy 

złącze jest równoległe, a płyta poprawnie wciśnięta na całej wysokości. Zamocować ustaloną 
liczbę łączników na wysokości każdego rygla ściennego. 

- Powtórzyć powyższe czynności przy montażu kolejnych płyt ściennych. 
- Płyty docinać na długości w miejscach otworów okiennych i drzwiowych oraz w narożnikach. 

 W takich przypadkach należy wykonać mocowanie widoczne, które następnie jest maskowane 
obróbką blacharską. 
Długość płyt powinna być tak dobrana aby nie łączyć płyt ze sobą w poziomie. Wszelkie 

 połączenia płyt z ślusarką zewnętrzną, cokołem, naroża budynku itp należy wykończyć obróbkami 
 blacharskimi systemowymi. 

Montaż obróbek blacharskich. 
Obróbki blacharskie oraz elementy maskujące należy montować do płyt bardzo dokładnie, tj. 
sprawdzić czy znajdują się na tym samym poziomie, sprawdzić uszczelnienie, sprawdzić czy 

 krawędzie płyt są proste i nie uległy zniekształceniu 
  
 6 . KONTROLA JAKO ŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
- sprawdzenie zamocowania konstrukcji wsporczej 
- sprawdzenie ułożenia płyt, prawidłowości połączeń, ich geometrii względem siebie 
- sprawdzenie mocowania i uszczelnienia obróbek blacharskich 
Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7 . OBMIAR ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej 
inwestycji, obmiar robót nie obowiązuje. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem obudowy z płyt warstwowych podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu : 
- prawidłowość mocowania konstrukcji obudowy 
- grubość warstw farby na konstrukcji wsporczej od strony płyt 
b) odbiorowi pośredniemu w trakcie prowadzonych robót 
- rodzaj użytych materiałów podstawowych i łączników 
- łączenia płyt pomiędzy sobą 



- montaż obróbek blacharskich i ich uszczelnienie 
c) odbiorowi końcowemu 
- geometria ściany, prostoliniowość, pionowość zamontowanych płyt 
- staranność wykonania 
- ukrycie połączeń płyt z konstrukcją 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie 

 będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
 
 


