
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W GMINIE PISZ 

 
 

ADRES INWESTYCJI: 
Pisz, ul. Tęczowa, działka nr ewid. 1149/32, 1149/38, 1149/39 

 jedn. Ewidencyjna: 281603-4 Pisz - miasto 

 

INWESTOR: 

Gmina Pisz : 
ul. Gizewiusza 5,  12-200 Pisz 

 
 

45000000-7 - Roboty budowlane 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6 - Roboty wykończeniowe 
45262310-7 - Zbrojenie 
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45223100-7 - Montaż konstrukcji stalowych 
45262500-6 - Roboty murarskie 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
45442100-8 - Roboty malarskie 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki i ślusarki budowlanej 
45261210-9 – Wykonywanie robót pokrywczych 
45443000-4 – Roboty elewacyjne 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrołęka,  Maj   2017 rok 



 
 

Spis treści 
1.   WSTĘP ................................................................................................................................................ 3 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................................ 4 

3. SPRZĘT ................................................................................................................................................... 5 

4. TRANSPORT ........................................................................................................................................... 5 

5. WYKONANIE ROBÓT .............................................................................................................................. 5 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................................................. 5 

7. OBMIAR ROBÓT ..................................................................................................................................... 6 

8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................................................... 7 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ......................................................................................................................... 8 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................................ 8 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT .............................................................. 9 

SST-1.3   ROBOTY ZIEMNE ......................................................................................................................... 9 

SST-1.4 ROBOTY BETONOWE .................................................................................................................. 11 

SST-1.5  MONTAŻ  KONSTRUKCJI STALOWYCH ....................................................................................... 15 

SST-1.6   ROBOTY ZBROJARSKIE .............................................................................................................. 19 

SST-1.7 ROBOTY MUROWE ..................................................................................................................... 23 

SST-1.9 POKRYCIA I OBRÓBKI BLACHARSKIE ........................................................................................... 26 

SST-1.10 IZOLACJE ................................................................................................................................... 31 

SST-1.11 STOLARKA I ŚLUSARKA ............................................................................................................. 35 

SST-1.12 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE .......................................................................................... 38 

SST-1.13. POSADZKI ................................................................................................................................. 42 

SST-1.14 MALOWANIE ............................................................................................................................ 47 

SST-1.15 OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE tynk cinkowarstwowy .................................................................... 49 

SST 1.17 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ............................................................................................. 54 

 

 

 



I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot S.S.T.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy i odbioru 
technicznego zadania pn: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Gminie Pisz. 

1.2. Zakres stosowania S.S.T.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy.  

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących Polskich. 

1.4. Ogólne wymagania  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i przepisami 
prawa.  
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich 
zostały wydane pozwolenia: na budowę i na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy 
uwzględnić w ofertowej cenie ryczałtowej. 
1.4.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
l.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w okresie 
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

• utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie 
ofertowej ryczałtowej. 

• fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w  
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 
 



1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

• stosować się do Ustawy z  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z późn. zm.), 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

� lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 
� środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� możliwością powstania pożaru. 

1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca 
zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: - 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.4.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 



Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy na jego koszt. Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie 
posiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy nie będzie należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 



Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie 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. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• 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, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

• Projekt Wykonawczy, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 



Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub 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 wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Przejęcie Końcowe, 
c) Przejęcie Ostateczne. 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 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. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 
8.3. Przejęcie Końcowe 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i 
Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do 
Robót, zgodnie z Umową. 
8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi 
uzgodnieniami, 

• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 

• Dziennik Budowy, 
• Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiły), 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według 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 Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
8.5. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym 
terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z 
warunkami umowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustalenia ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 



 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-1.3   ROBOTY ZIEMNE   

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
wykonywaniu robót ziemnych 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy robotach ziemnych, 
wykonywaniu wykopów i ukształtowaniu terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa (opis 
techniczny i rysunki).  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST. Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej Specyfikacji 
Technicznej są: 

• piasek  
• żwir na wykonanie podsypki 
• grunt rodzimy  

3. Sprzęt 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego: 
- koparka do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąsko przestrzennych z osprzętem 
przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym 
- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie 
budowy 
- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów 
Sprzęt używany do robót ziemnych powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane musza 
być samochody samowyładowcze-wywrotki. Środki transportu musza być sprawne technicznie. 
5. Wykonanie robót 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do 
wykonywania wykopów i nasypów należy: 

• zapoznać sie z planem sytuacyjno - wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu 
i rozmieszczeniem projektowanych budowli 

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości wykopów i 
głębokości wykopów 

• do wyznaczenia zarysów robót ziemnych należy posługiwać sie instrumentami geodezyjnymi 
takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami: poziomica, łata miernicza, taśma 
itp. 



 

• przygotować i oczyścić teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
rozbiórkowych 

• istniejących obiektów przeznaczonych do likwidacji, zdjąć warstwę ziemi urodzajnej z 
przepchnięciem jej poza obręb robót 

• wykopy pod obiekty kubaturowe wykonać metoda warstwowa, warstwami o niewielkiej 
grubości i dużej powierzchni. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. Wymagania ogólne. Po wykonaniu wykopu 
należy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym 
w Dokumentacji Projektowej, ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w 
Dokumentacji Projektowej i obowiązujących normach. Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża 
• zabezpieczenie kabli i innych urządzeń podziemnych napotkanych w obrębie wykopu 
• stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykopów pod katem bezpieczeństwa pracy  
• wykonanie zasypu 
• zagęszczenie 

7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru jest: 
- m3 - roboty pomiarowe, wykopy ręczne i mechaniczne, podkłady, podsypki i nasypy 
- m2 - plantowanie skarp i dna wykopów 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST. Wymagania ogólne. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne. 
- Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z obowiązującą normą 
- Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu 
- Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypów 
oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie 
10. Przepisy związane 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
zastąpiona częściowo przez PN-B-02481:1998 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 
 

 



 

SST-1.4 ROBOTY BETONOWE   

 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót betonowych.  

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Stopy i ławy fundamentowe o konstrukcji żelbetowej z betonu żwirowego C20/25 posadowione na 
warstwie chudego betonu  C8/10 o minimalnej grubości 10cm. 
Żelbetowe gr.18cm wylewane monolitycznie z betonu żwirowego C16/20.     
Wieńce żelbetowe z betonu żwirowego C16/20 
Słupy żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego C20/25 
Żelbetowe wylewane z betonu żwirowego C16/2 

1.5. Transport 
Transport betonu z betonowozu. Podawanie betonu pojemnikami o konstrukcji umożliwiający łatwe 
ich opróżnianie. 

1.6. Wykonywanie robót betonowych  
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
normom państwowym lub świadectwom ITB, na które producent danego składnika wystawił 
zaświadczenie o jakości.  
Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, ustaloną na podstawie 
wyników badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich zawilgocenia, 
pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między wykonawcą robót a 
projektantem.  
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót i 
dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.  
Jeżeli dla różnych fragmentów budynku lub budowli pojawia się potrzeba ustalania odmiennej 
receptury, to każda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna być przechowywana oraz 
dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.  
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jeżeli taki był 
prowadzony.  
W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy 
prowadzić dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na okresy poniżej + 5°C i powyżej + 25°C. Dane te powinny być odnotowane w dzienniku 
betonowania, jeżeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.  
Dokumentacja badań laboratoryjnych składników betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna 
być opracowywana w formie protokołów z kontroli jakości, raportów dotyczących transportu i 
układania mieszanki betonowej, jej zagęszczenia i pielęgnacji.  
Nie rzadziej ni 1 raz w miesiącu sporządza się protokoły okresowego sprawdzania wbudowanych 
betonów, przeprowadzonego przez placówki naukowo-badawcze zajmujące się stosowaniem 
betonów w budownictwie, wraz z oceną jakości mieszanki betonowej i prawidłowości parametrów 
technicznych stwardniałych betonów.  
Domieszki i dodatki  
Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki betonowej i 
betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę właściwości 
technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, e odpowiadają wymaganiom norm 
państwowych lub zostały dopuszczone do stosowania przez upoważnioną placówkę naukowo-
badawczą.  



 

Skuteczność działania i możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek lub dodatków 
należy za każdym razem sprawdzać doświadczalnie.  
Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcją producenta. 
Jeżeli nie jest ustalona w instrukcji, należy domieszki dozować z wodą zarobową.  
Sposób oraz okres składowania dodatków i domieszek powinny być zgodne z warunkami 
określonymi przez producenta.  
Domieszki uplastyczniające pozwalające na zmniejszenie wskaźnika wodno-cementowego betonu 
przy zachowaniu wymaganej konsystencji należy stosować z uwzględnieniem następujących zasad:  
użycie domieszki jako części wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do składu mieszanki 
betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymałości, lecz większej urabialności ni 
beton kontrolny,  
użycie domieszki i zmniejszenie wskaźnika cem-wodnego przez ograniczenie ilości wody zarobowej 
powoduje zwiększenie wytrzymałości betonu o takiej samej konsystencji jak beton kontrolny,  
Domieszki przyspieszające twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymałości betonu stosuje się w celu:  
uzyskania wymaganej wytrzymałości betonu w krótszym czasie zarówno w temperaturze normalnej, 
jak i przy obróbce cieplnej, złagodzenia warunków obróbki cieplnej, uniknięcia strat wytrzymałości 
betonów poddawanych obróbce cieplnej, zaoszczędzenia cementu lub energii cieplnej.  
Domieszki tej grupy nie wpływają znacząco na urabialność, zawartość powietrza lub wskaźnik 
cementowo-wodny mieszanki betonowej. Należy liczyć się jednak z pewnym zwiększeniem skurczu 
i pełzania betonów z domieszkami przyspieszającymi twardnienie. Dostępne w kraju domieszki 
powinny posiadać stosowne atesty i mieć certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Domieszki przeciwmrozowe stosuje się do wykonywania betonów w okresie zimowym metodą 
zimnych składników przy średniej temperaturze otoczenia nie przekraczającej - 15°C. Dozowanie 
tych domieszek uzależnione jest od temperatury i zwiększa się z jej obniżeniem.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

• wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,  
• wykonanie zbrojenia,  
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych szczelin dylatacyjnych,  
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 
położenie armatury itd.  

• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 
nie powinna przekraczać 3 m.  
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
robót, w którym powinny być podane:  

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli,  

• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej,  

• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań, temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące 
warunków atmosferycznych.  

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 
być większa ni 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 
ułożonej mieszanki.  
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, e nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 
betonu.  



 

Słupy wolno stojące powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie 
przekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.  
Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m2, jak równie o dowolnym przekroju z krzyżującym 
się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane odcinkami o wysokości 
nie większej ni 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą 
wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. Dolna część słupa powinna 
być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową przeznaczoną do betonowania po 
uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym ni 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej ni przewidziana w projekcie. 
Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach  
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż 
po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian.  
Układanie mieszanki betonowej w podciągach, płytach stropowych i dachowych itp. powinno być 
dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm 
dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym.  
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:  

• w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,  
• w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów,  
• w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w 
środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia stwardniałego betonu ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego 
betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca 
przerwania betonu wodą.  
Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.  
Okres miedzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej 
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez 
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków 
klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji, jeżeli 
temperatura powietrza wynosi więcej ni 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być 
dłuższy ni 2 godz.  
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
ułożonego betonu.  
W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu 
ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po 
zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, a do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy 
deskowaniem a powierzchnią betonu.  
Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny:  

• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,  

• uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,  
• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.  
W okresie pielęgnacji betonu należy:  

• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) 
przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 
klimatycznych, utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 7 dni -
przy stosowaniu cementów portlandzkich,  



 

• polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od 
chwili jego ułożenia przy temp. +15°C i wy ej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy 
na dobę, przy temp poniżej +5°C betonu nie należy polewać  

• nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 
betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią 
temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu.  

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z normą PN - 63/B - 06251 ).  
Dokumentacja z kontroli jakości betonu.  
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.  
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy ni 3 miesiące, licząc 
od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno 
zawierać następujące dane merytoryczne:  

• charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,  

• wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych 
do badania,  

• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność)  
• okres w którym wyprodukowano dana partię betonu.  

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a tak e rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji.  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Kontrola jakości - Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz podanymi powyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  
Odbiór robót. 
Wszystkie betonowe roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SST-1.5  MONTAŻ  KONSTRUKCJI STALOWYCH  

 
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu elementów konstrukcji stalowej. 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót.  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania montażu elementów konstrukcji 
stalowej.  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w 
SST „ Wymagania ogólne". 
1.5 Materiały 
BUDYNEK  A 
Konstrukcję główną dachu zaprojektowano z kratownic stalowych. Pas górny należy wykonać z 
I180PE, pas dolny I160PE stal 18G2, słupki i krzyżulce RHS50x50x4 oraz RHS70x70x4 stal St3S. 
W ścianach szczytowych z rygli stalowych z profili walcowanych I160PE. Wiązary oraz rygle 
połączono ze słupami śrubami M-20 Kl.8,8 
Płatwie zaprojektowano z profili typu Z200x68/60x2,0 
Stężenia połaciowe z pręta Ø16mm napinane śrubami rzymskimi lub nakrętkami napinającymi. 
 
BUDYNEK  B 
Słupy 
Główne słupy nośne zaprojektowano z profili walcowanych IPE220, oraz IPE160. W ściankach 
szczytowych oraz bramowe RHS120x120x4. Słupy połączyć z dzwigarami dachowymi złączami 
śrubowymi M-24 i M-20. Ze stopami fundamentowymi połączyć złączem śrubowym przegubowym 
– kotwy M-16 oraz w ścianach szczytowych kotwami wklejanymi chemicznymi M-16   
Dźwigary dachowe 
Konstrukcję główną dachu zaprojektowano z profili walcowanych IPE220 i IPE160. Rygle 
połączono ze słupami śrubami M-24 i M-20 Kl.8,8 
Płatwie 
Płatwie zaprojektowano z profili typu Z200x68/60x2,0 
Rygle ścienne 
Rygle ścienne z profili Z150x68/60x2 połączonych ze słupami złączami śrubowymi śrubami M-16 
kl.8,8 
Stężenia ścienne i połaciowe 
Stężenia ścienne międzysłupowe i połaciowe z pręta Ø16mm napinane śrubami rzymskimi lub 
nakrętkami napinającymi. 

BUDYNEK G 
Płatwie nad częścią magazynową zaprojektowano z profili typu Z200x68/60x2,0 
 
BUDYNEK H 

Konstrukcja wiaty stalowej 
Układ konstrukcyjny wiaty ramowy. Słupki i rygle zaprojektowano z profili walcowanych I300PE 
oraz I200PE. Ramy połączono za sobą ryglami z I200PE. Rygle połączono ze słupami śrubami M-20 
Kl.8,8 
Płatwie zaprojektowano z profili typu Z250x75/65x3,0  
Stężenia połaciowe z pręta Ø16mm napinane śrubami rzymskimi lub nakrętkami napinającymi. 

 

 



 

 
Zabezpieczenie antykorozyjne: 
Zabezpieczenia konstrukcji 
oczyszczenie stali do 2 stopnia czystości - piaskowanie. 
warstwa podkładowa z farby chlorokałczukowej do gruntowania chromianowej, czerwonej,  
tlenkowej, KTM 1317-2210-30xx-xxx -40 mikrometrów suchej powłoki. 
Uwaga: po montażu konstrukcji należy starannie oczyścić i uzupełnić ubytki warstw malarskich 
powstałe podczas montażu. 
Do malowania używać farby mające dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez 
ITB, a przeznaczone do malowania konstrukcji stalowych. 
Alternatywnie można zabezpieczenie można wykonać po przez ocynkowanie konstrukcji’ 
Malowanie należy wykonywać w używając odpowiednich technik zgodnie z zaleceniami 
producenta. Prace malarskie należy przeprowadzić przy wilgotności powietrza i temperaturze 
podanych w instrukcjach fabrycznych farb. W przypadku braku danych należy malować przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 90% i przy temperaturze powietrza minimum + 5 
st C i maksimum +40 st.C. Powłoki z farb epoksydowych nie mogą być nakładane przy 
temperaturze poniżej +10 st.C chyba, że dane producenta dopuszczają aplikację w innych 
temperaturach.  
Niedopuszczalne jest przeprowadzenie prac malarskich na wolnym powietrzu;  we wczesnych 
godzinach rannych i późnych popołudniowych tj. orientacyjnie po dwóch godzinach po wschodzie 
słońca i po dwóch godzinach do zachodu słońca w czasie deszczu, mgły, śniegu, gradu i silnego 
wiatru.  
Temperatura malowanego podłoża powinna być wyższa, co najmniej o 3 st. C od temperatury 
punktu rosy. Prace malarskie na wolnym powietrzu najlepiej przeprowadzać w okresie maj-
wrzesień. Silne przewiewy podczas prac malarskich prowadzonych w pomieszczeniach są 
niedopuszczalne.  
Malowanie nowych konstrukcji  
Powierzchnie przeznaczone do malowania gruntującego należy pomalować najpóźniej w 6h po 
zakończeniu procesu czyszczenia. Jeśli gruntowanie przeprowadza się po upływie 6h, to należy 
sprawdzić stan powierzchni i w przypadku stwierdzenia nalotu korozyjnego lub zabrudzenia należy 
powierzchnię powtórnie oczyścić. Malowanie farbami gruntującymi najlepiej jest wykonać 
natryskiem bezpowietrznym lub pędzlem, wcierając farbę mocno w podłoże. Konstrukcje 
przewidziane do spawania na miejscu montażu należy zagruntować pozostawiając pasek szerokości 
ok. 5 cm z każdej strony przewidzianego szwu spawalniczego. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
staranne zagruntowanie:  główek nitów, nakrętek i śrub, miejsc zespawanych po uprzednim 
oczyszczeniu szwu spawalniczego, naroży i krawędzi , szczelin i załamań konstrukcji.  
W wymienionych miejscach należy nakładać podwójną ilość materiału w stosunku do ilości 
podanych dla powierzchni gładkich, tzn. dodatkowo pokrywać drugą warstwą materiału malarskiego 
po wyschnięciu pierwszej warstwy gruntu.  
W przypadku stosowania natrysku bezpowietrznego należy zwrócić uwagę, aby wszystkie miejsca 
były równomiernie pokryte powłoką, bez zacieków i przerw pomiędzy poszczególnymi pasmami. 
Elementy mogą być składowane po dopiero wyschnięciu powłoki.  
Malowanie nawierzchniowe (w Wytwórni):  
Malowanie nawierzchniowe może być przeprowadzone po zupełnym wyschnięciu farb 
gruntujących, przestrzegając wymaganych czasów schnięcia podanych przez producenta i nie 
później niż to przewidują wymagania dla poszczególnych wyrobów.  
W przypadku dłuższego czasu składowania zagruntowane elementy należy poddać dokładnym 
oględzinom. Miejsca uszkodzone należy poprawić.  
Malowanie nawierzchniowe należy przeprowadzić nakładając wymaganą liczbę warstw.  
Malowanie nawierzchniowe (na placu budowy): 
Po dostarczeniu elementów na plac budowy należy przeprowadzić dokładna kontrolę ich stanu i 
czystości. Dopuszczalne są jedynie nieznaczne przerdzewienia krawędzi, naroży itp. Istnienie 
większej ilości zniszczeń wskazuje na złe warunki składowania i transportu, co powinno być 
stwierdzone w protokole. W przypadku istnienia niewielkich zniszczeń należy je oczyścić za 
pomocą szlifierek, szczotek stalowych i odkurzyć. Po oczyszczeniu bezzwłocznie zabezpieczyć 



 

takimi samymi farbami, jakich użyto w wytwórni. W przypadku zniszczeń pokrycia malarskiego 
wskazujących na konieczność całkowitej renowacji należy określić stopień zniszczenia a następnie 
odnowić powłokę. Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: pęcherze, odstawanie powłoki, 
powłoka nie wysuszona, wykazująca przylep  miejsca nie pokryte, liczne zacieki lub zmarszczenia 
oraz liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 
 
1.6 Sprzęt  
Żuraw samochodowy, dźwigniki, wciągarki, podnośniki, zawiesia, trawersy 
Sprzęt do wykonywania robót  
Spawarki, elektronarzędzia, rusztowania, łomy, łapki. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowisko robocze do spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone. Spawarki powinny 
stać na izolującym podwyższeniu. 
1.7 Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 
stateczności.  
Transport wewnętrzny elementów zakłada się żurawiem z zachowaniem przepisów BHP.  
Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. Elementy 
konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportu, aby nie dopuścić 
do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy drobne - zakłada się transport dźwignikami lub 
podnośnikami. 
Przemieszczanie w kierunku pionowym i poziomym powinny odbywać się powolnym ruchem 
jednostajnym, bez nagłych zrywów i zahamowań.  
W czasie podnoszenia należy konstrukcję prowadzić za pomocą konopnych lin kierunkowych 
zaczepionych do jej naroży i obsługiwanych przez pracowników.  
Opuszczanie konstrukcji na miejsce zamontowania należy wykonać powoli, ustawiając ją za pomocą 
narzędzi (łomów, łapek itp.) w poziomie nad właściwym miejscem jeszcze przed ostatecznym 
posadowieniem.  
Po ustawieniu należy niezwłocznie wykonać połączenie z konstrukcją podporową, a po ich 
zakończeniu i zapewnieniu elementowi stateczności można zwolnić hak maszyny montażowej i 
zdejmować urządzenie pomocnicze (zawiesia itp.).  
Składowanie 
Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności 
podawania ich do montażu. Elementy należy składować w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. 
Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składowane w sąsiedztwie 
miejsca przeznaczonego na scalanie. 
Na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po której może 
poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb placu składowego. Elementy 
stalowe należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. Łączniki (podkładki, śruby, nakrętki) składować w magazynie w skrzyniach. 
 
1.8 Montaż  elementów stalowych  
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewniają 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 montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania.  
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:  



 

• odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej 5mm;  
• wygięcie belki lub wiązara 1/750 lecz nie więcej ni  15 mm;  
• odchyłki strzałki montażowej - 02 projektowanej;  

1.9 Kontrola jakości i odbiory robót montażowych  
Kontrola techniczna jest oceną wykonania robót montażowych uzyskana przez porównanie jakości 
ich wykonania z jakością wymaganą.  
W ramach kontroli jakości wykonania produkcji montażowej występują:  

• kontrole bieżące;  
• odbiory placu budowy;  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
szczegółowymi wymaganiami opisanymi w specyfikacji.  
1.10 Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom III - Konstrukcje 
stalowe. 
PN-B-06200:2002 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 
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. PN-71/H-97053 
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-B-03215:1998 -Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 
PN-88/B-01808 -Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Z zasady określenia uszkodzeń 
powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.6   ROBOTY ZBROJARSKIE  

1.1  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót zbrojarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót zbrojarskich.  

1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 

1.6 Materiały  
Stal zbrojeniowa:  A-IIIN,  RB500, StOS 

1.7 Sprzęt  
Klucz do wiązania zbrojenia , nożyce do cięcia stali, giętarki ręczne oraz giętarki na stołach, 
zgrzewarki  

1.8 Transport 
Transport przewidziano ręczny oraz w przypadku belek stalowych z dwuteowników o znacznym cię 
arze za pomocą dźwigu samojezdnego 

1.9 WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH.  
Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od 
przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości miedzy prętami mierzone w 
świetle powinny być nie mniejsze niż :  

• 20 mm - jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania, i nie 
mniej ni średnica nominalna grubego pręta.  

• 50 mm - jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania.  
Dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odległość powinna wynosić 30 
mm i nie mniej ni średnica pręta.  
Przy zbrojeniu układanym w kilku warstwach prostopadłych do kierunku betonowania pręty 
powinny być usytuowane jeden nad drugim, przy czym odległość miedzy prętami poszczególnych 
warstw powinna wynosić co najmniej 20 mm i nie mniej ni średnica pręta.  
W przypadku gdy są zapewnione warunki prawidłowego zagęszczania betonu (przy użyciu 
wibratorów), dopuszcza się na grupowanie prętów parami. Odległość miedzy parami prętów 
powinna wynosić nie mniej ni 1,5 d i nie mniej ni 30 mm.  
W elementach zbrojeniowych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za 
pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz prętów 
poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego (garbowego).  
Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować, aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej 
znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu.  
Podstawowa długość zakotwienia prętów gładkich zakończonych hakami i żebrowanych bez haków 
podana jest w PN-99/B-03264.  
Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 20% w przypadku kotwienia prętów 
poziomych usytuowanych w odległości mniejszej ni 100 mm odgórnej powierzchni elementu o 
wysokości h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.  
Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 50% w przypadku konstrukcji obliczonych na 
obciążenie wielokrotnie zmienne.  
Zasady łączenia prętów zbrojenia  

Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie przerwanych na długości jednego 
przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony, odcinki 
prętów mogą być w zasadzie łączone za pomocą spajania.  



 

Pręty ze stali klasy A-0, A-III mogą być spajanie za pomocą zgrzewania elektrycznego 
doczołowego, spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego 
(garbowego).  
Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których nośność 
prętów nie jest w pełni wykorzystana.  
Połączenia na zakład 

Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-99/B-03264.  
Prętów o średnicy 25 mm i większej oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, których cały 
przekrój jest rozciągany (np. ściągi i wieszaki), nie należy łączyć na zakład.  
Rozstaw strzemion na długości połączenia powinien być zmniejszony dwukrotnie w stosunku do 
wymaganego na odcinku elementu.  
Długość zakładu prętów należy przyjmować równą co najmniej długości zakotwienia wg PN-93/B-
03264.  
Przekrój prętów łączonych w jednym miejscu nie powinien przekraczać wartości podanych w PN-
99/B-03264.  
Na długości łączenia należy wykonać strzemiona zamknięte.  
Do stabilizacji połączeń prętów w szkieletach wiązanych należy stosować drut wiązałkowy goły 
żarzony o średnicy 1 lub 1,2 mm. Drut wiązałkowy może być zastąpiony odpowiednimi spinaczami.  
Zgrzewanie elektryczne doczołowe prętów. 
Połączenia zgrzewane elektrycznie doczołowo można wykonywać z odcinków prętów o średnicy d > 
10 mm ze stali klasy A-0 i A-III.  
Doczołowo mogą być zgrzewane odcinki prętów tego samego gatunku stali, w których stosunek 
mniejszej średnicy pręta do większej średnicy wynosi nie mniej ni 0,8, pod warunkiem osiowego 
wykonania połączenia.  
Złącza zgrzewane powinny być wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania robót 
spawalniczych.  
Jeżeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymałość złączy prętów zgrzewanych 
doczołowo może być przyjmowana jako dla prętów ciągłych bez zgrzewania.  
Połączenia spawane prętów. 

Połączenia spawane należy wykonywać za pomocą spawania łukowego.  
Złącza spawane prętów zbrojeniowych powinny być wykonywane zgodnie z ogólnym i przepisami i 
warunkami technicznymi wykonywania robót spawalniczych.  
Złącza spawane można wykonywać przy temp powietrza nie niższej ni 0°C. Stanowisko spawacza 
powinno być chronione od wiatru i opadów atmosferycznych.  
Powierzchnie łączonych prętów, blach i kształtowników przed wykonaniem złączy powinny być 
oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.  
Gatunki i średnice elektrod należy stosować do spawania prętów zbrojeniowych w zależności od 
gatunku stali.  
Elektrody do spawania powinny być suche. Elektrody gatunków EB należy suszyć przed spawaniem 
przez 2h w temp 250°C.  
Średnice elektrod należy dobierać tak, aby można było uzyskać poprawne wtopienie warstwy 
graniowej i wypełnienie całego rowka spoiny bez nadpaleń materiału rodzimego na krawędzi 
spoiny.  
Pręty ze stali klasy A-III i A-III N nie mogą być łączone za pomocą spawania przy obciążeniach 
wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.  
Kontrola jakości.  

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach 
państwowych, a w przypadku braku takich norm - w świadectwach ITB.  
Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być dołączone 
zaświadczenie o jakości (atest hutniczy).  
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, opadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w 



 

wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego ni 5 mm na 2 m długości 
pręta.  
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:  

• nie ma zaświadczenia o jakości stali,  
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych,  
• stal pęka przy gięciu.  

Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach  żelbetowych.  
Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny być stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i 
strzemiona w konstrukcjach z betonu.  
Pręty ze stali klasy A-III gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w 
konstrukcjach w betonu. Należy je stosować jako zbrojenie nośne elementów i konstrukcji z betonu. 
Dopuszcza się stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej temperaturze.  
W elemencie  żelbetowym nośne pręty należy wykonywać ze stali jednego gatunku.  
W zależności od klasy betonu użytego do wykonania konstrukcji zaleca się stosowanie zbrojenia ze 
stali podanych w PN-99/B-03264.  
W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek, 
wkładek lub przekładek, elementy te powinny być wykonywane ze stali St3S lub St3SY.  
Transport zbrojenia 
Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne powinny być 
przewożone środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozów, bez uszkodzeń i 
deformacji.  
Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków transportu.  
Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i związane drutem.  
Szkielety  płaskie  jednego  rozmiaru  powinny  być układane  na  przemian  na  płask w pakiety po 
10-20 szt.  
Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, powinien być 
oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierającą:  

• znak wytwórcy,  
• oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,  
• zaświadczenie producenta o jakości wyrobu.  

Pakiety szkieletów mogą być transportowane żurawiem w pozycji na płask. W pozycji tej pakiety 
należy podnosić za pomocą 4 zawiesi.  
Montaż  zbrojenia. 

Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą 
umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.  
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych.  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej.  
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie i wg PN-99/B-03264.  
Montaż  zbrojenia z pojedynczych prętów.  
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.  
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie.  
Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w 
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich.  
Kontrola wykonania i montażu zbrojenia - wymagania ogólne 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:  



 

• oględziny,  
• badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,  
• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,  
• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,  
• sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 

specjalistycznych zakładach centralnych, 
• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.  

Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:  
• sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym,  
• zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,  
• sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w 

projekcie,  
• sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia.  

Dokumentacja z odbioru i ocena jakości.  
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery 
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu 
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.  
Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy:  

• protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,  
• odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 

roboczym.  
Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy.  

1.10 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona lub kg 

1.11 Odbiór robót 
Roboty związane z montażem zbrojenia podlegają ogólnym zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór zbrojenia  

Odbiór zbrojenia 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.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do 
dziennika budowy.  

1.12 Przepisy i normy  
PN-B-03264 : 2002 -Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. PN-89/H 
84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.  
PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania 
metali, 
PN-72/H-84020 -Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia.  
PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spawanych lub 
zgrzewanych 
 

 

 

 

 

 



 

SST-1.7 ROBOTY MUROWE  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych.  

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej..  

1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych.  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 

1.6 Materiały  
Ściany fundamentowe - bloczki betonowe gr 25 cm 
Ścianki działowe i konstrukcyjne wewnętrzne - bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego 
grubości: 24 cm i 12 cm  
Współczynnik . = 0,16 W/m*K 
Współczynnik przenikania ciepła U = 0,41 W/m2K 
licowanie elewacji - cegła z na wzór istniejącej 
cegła silikatowa 
zaprawa murarska.  
konglomerat  gr. 3 cm 

1.7 Sprzęt  
Sprzęt do wykonywania robót.  
Drobny sprzęt murarski, elektronarzędzia, piła elektryczna , szlifierki, tarcze do cięcia ceramiki. 

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

1.9 WYKONYWANIE ROBÓT MUROWYCH  
Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
Ogólne zasady wykonywania murów.  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej nż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki z 
elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynków i nakrycia go 
dachem.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4 
m dla murów z cegły. W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie należy stosować 
strzępią zazębione końcowe.  
W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów ni 4 
lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.  
Cegły lub inne elementy 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 wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej 
konieczne jest moczenie cegły suchej.  



 

Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.  
Izolację wodoszczelną pozioma w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 
wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Konstrukcje murowe grubości mniejszej ni 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy 
itp.) mogą być wykonywane tylko przy temp powyżej 0°C.  
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temp poniżej 
0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano – montażowych. 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 
folia lub papą) . Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan 
techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
zasady wykonywania przewodów kominowych 
Przewody należy prowadzić w miarę możności pionowo, bez załamań. Ewentualne odchylenia 
przewodu od pionu nie powinny przekraczać 30°. Powierzchnie wewnętrzne przewodów w 
miejscach załamań należy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami 
stalowymi. Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna 
przekraczać 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie 
powinno być większe niż dla spoinowanych powierzchni. 
Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny być 
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych, 
pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. wierzch komina powinien być nakryty 
czapą żelbetową 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu 
 Konglomerat grubości 3cm,  
 wysunięty poza lico wykończonej ściany wewnętrznej o 5 cm 
 wymiar parapetów o 5 cm obustronnie dłuższy niż wnęka okienna 
 kolor piaskowy beż 
 
Odbiory robót murowych 
Podstawa odbioru robót murowych.  
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

• dziennik budowy,  
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów,  
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, je żeli odbiory te 

nie były odnotowywane w dzienniku robót,  
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez 

budowę (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów),  
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).  
Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego i 
lekkiego.  
Mury z cegły i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych 
wykonania robót.  



 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z 
betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych norm.  
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm.  
Sprawdzanie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.. Materiały nie mające atestów 
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 
badaniom przed ich wbudowaniem.  
Ocena wyników badań po odbiorze  
Jeżeli badania wyka ą zgodność wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami technicznymi", to 
należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm.  
W razie uznania całości lub części robót murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami 
technicznymi" należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
niniejszych „Warunków technicznych" zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość 
wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być 
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie 
przedstawione do odbioru.  
 

1.10 Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera (inspektora nadzoru) i 
sprawdzonych w naturze.  

1.11 Informacje dodatkowe 
Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych 
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy Odbiorze.  
PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego 
betonu komórkowego - Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12003 - Cegła pełna i bloki drą one wapienno -piaskowe. 
 PN-74/B-12002 - Cegła drą ona wypalana z gliny - dziurawka  
PN-71/B-12008 -Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła kratówka. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.  
PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25  
PN-86/B-30020 - Wapno 
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 – Beton komórkowy 
BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i 
płytki 
PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne 
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap 
PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe 
 

 

 



 

 

SST-1.9 POKRYCIA I OBRÓBKI BLACHARSKIE  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z pokryciem dachu i obróbkami. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych powyżej.  

1.3 Zakres Robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót związanych z 
wykonaniem pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 

1.6 Materiały  
SYSTEM RYNNOWY KOMPLETNY Z PCV zgodny z wymogami norm: PN-EN 607:2005, PN-
EN 12200-1:2002. PN-EN 1462:2005 
Blacha trapezowa T35 
Blacha trapezowa T55 
papy termozgrzewalnej  
 
SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robot, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

1.7 TRANSPORT 
Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne" Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając  
je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością  w kierunku 
jazdy środka transportowego na całej szerokości.  
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe  w PNO - 
79601. Masa roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy 
zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej ściśle 
jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną 
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem 
 
 

1.8 WYKONANIE ROBÓT 
Obudowy z blach profilowanych 



 

Wykonawca rozpocznie prace montażowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na 
danym obszarze robot. Kolejność montażu powinna być zgodna z projektem montażu. Elementy 
obudowy w czasie montażu powinny być natychmiast łączone z konstrukcją w sposob 
zabezpieczający przed przesuwaniem  i odrywaniem na skutek wiatru. 
Pokrycie dachu z blachy trapezowe 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B- 
02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy 
było na spodzie. 
Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Producenta systemu pokrycia, z 
uwzględnieniem poniższych założeń. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwojne, zgodnie z kierunkiem 
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na 
spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 
3m. Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach 
mniejszych niż 55%. Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W 
przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość 
krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub 
elastoplastyczny. 
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to 
możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. 
W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego 
uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych 
należy stosować uszczelki. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150mm w przypadku 
pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200mm - przy pochyleniu mniejszym 
niż 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować systemowe łączniki 
samogwintujące z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakość. Łączniki należy 
mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe - w 
przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą 
stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli me jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować 
do pławi za pomocą łączników 
przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o 
wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy 
trapezowej, a na płatwiach pośrednich - co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadnianych dylatowanych co 12m. 
Obudowa ścian  
Wykonanie obudowy ścian wiaty polega na montażu płyt do systemu płatwi i rygli ściennych, wraz 
z łącznikami, uszczelkami i profilami wykańczającymi. Zasady montażu obudowy są identyczne jak 
w przypadku pokrycia dachu. 
Warunki do wykonywania prac 
Montaż obudowy dachu i ścian oraz systemow asekuracji i drabiny powinien się odbywać w 
temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 0°C. przy prędkości wiatru nie większej niż 9m/s. Robot 
nie należy prowadzić podczas deszczu lub gęstej mgły. Montaż może się odbywać tylko przy 
odpowiednim oświetleniu dziennym lub sztucznym oświetleniu bezcieniowym o natężeniu 50-100 
lx.  
 
Pokrycia z papy zgrzewalnej 
Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o 
pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn, od 1%-20% na podłożu: z płyt twardych z 
wełny mineralnej, jeżeli maja aprobatę techniczną lub spełniają wymagania normy wyrobu. Papa 
asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw 
metodą zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 
palnika gazowego do nadtopienia masy powłokowej. 



 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan butan należy przestrzegać 
następujących zasad : 
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 
papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni 
płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien ciągle być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
Obudowy dachu i ścian blachą trapezową. 
 
OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,55mm można wykonywać o każdej 
porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od +5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. Obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie. 
W celu zabezpieczenia obróbki przed korozją zastosować podkład z blachy, a obróbki wykonać z 
blachy ocynkowanej 0,6-0,7mm. 
Arkusze blachy stalowej ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20mm lub 
podwójny stojący o wysokości 20-30mm. 
Przy szerokości obróbek od 30 do 80cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej 
umieszczonej w odległości 30cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich. 
URZĄDZENIA DO ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-9470LI999 i PN-B-
94702:I999 
System odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe - montować według wytycznych producenta 
systemu. 
Odcinki rynien łączyć na zakład zgodnie z zaleceniami producenta – zakłady wykonać w kierunku 
spływu wody; rynnę zakończyć denkami.  Rynny mocować za pomocą uchwytów rynnowych 
rozstawionych w odległościach nie większych niż 0,5m. Uchwyty wpuścić w podłoże na głębokość 
równą grubości uchwytu. Spadki rynien powinny wynosić 0,5-2%. Rury spustowe mocować do 
ściany za pomocą uchwytów w rozstawie, co 3 m -połączenie rury spustowej z rynną wykonać za 
pomocą sztucera. 
OGÓLNE ZASADY MONTAŻU SYSTEMU PCV 
Prawidłowy montaż systemu rynnowego PVC gwarantuje poprawne i niezawodne jego działanie. 
Montaż i działanie systemu rynnowego PVC różni się od tradycyjnego systemu rynnowego tym, że 
uwzględnia zjawisko termicznego wydłużania się elementów systemu. Realizowane jest to poprzez 
odpowiednią konstrukcję kształtek zapewniającą kompensację temperaturowych zmian długości 
rynien i rur spustowych. W rynnach kompensację zmian długości uzyskuje się dzięki przesuwnemu 
połączeniu rynny z kształtkami wyposażonymi w uszczelki, a w rurach spustowych poprzez luz 
montażowy na połączeniu rura-kształtka rurowa. Ponadto elementy podtrzymujące, takie jak 
uchwyty rynnowe i obejmy rurowe, oprócz podtrzymywania umożliwiają również termiczne 
przesuwanie się rynien i rur spustowych. W przypadku montażu rynien do pasów podrynnowych z 
blachy ocynkowanej, konieczne jest ich pomalowanie lub zastosowanie blachy powlekanej. Rynny 
pod okapem powinny być zamontowane poniżej linii będącej przedłużeniem płaszczyzny dachu tak, 



 

aby nie były narażone na obciążenie zsuwającym się śniegiem. Jeżeli konstrukcja dachu wyklucza 
takie zamontowanie rynien, wymagane jest zamontowanie barier przeciwśniegowych. 
MONTAŻ UCHWYTÓW 
W celu prawidłowego odprowadzenia wody rynna powinna posiadać spadek w kierunki leja 
spustowego, wynoszący min. 2mm na 1m. Najpierw montujemy uchwyt położony najdalej od leja 
spustowego, a następnie uchwyt przy leju spustowym. Pomiędzy uchwytami rozciągamy dwa 
sznurki, jeden na spodzie uchwytu, a drugi na górze od strony frontowej i ustalamy właściwy spadek 
rynny. Uchwyty PVC montujemy bezpośrednio do deski czołowej. Odległości pomiędzy uchwytami 
powinna wynosić 40-50 cm. 
Uchwyty z PVC z listwą mocującą prostą lub skręconą, oraz stalowe proste lub skręcone, mocujemy 
bezpośrednio do łat dachowych lub krokwi. Odległości pomiędzy uchwytami 40-50 cm. 
Przeciąć rynnę na odpowiednią długość pod kątem prostym piłką o drobnych zębach 
Rury spustowe łączymy złączkami na wcisk. W kielichu złączki zostawiamy 10 mm luzu na 
rozszczelność termiczną rur. Pod kielichem montujemy obejmę rynny do ściany kołkiem 
rozporowym. Obejmę na rurze spustowej należy montować nie rzadziej niż co 2 - 2,5 m. Przy 
okapach wystających powyżej 10 cm poza ścianę, odsadzkę przedłużamy odcinkiem rury spustowej. 
Montujemy kolejno kolano, rurę kolano i rurę spustową. Pozostawiamy 10 mm luzu na 
rozszerzalność termiczną rury. Nad ziemią montujemy czyszczak, który umożliwia czyszczenie 
instalacji oraz pozyskiwanie wody deszczowej do osobnego zbiornika. Koniec rury spustowej 
łączymy z instalacją deszczową lub montujemy kolano odprowadzającego wodę. 
 

1.9 Kontrola jakości robót 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

• kompletności dostawy, 
• zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
• pod względem stanu technicznego, 
• jakości i kompletności dokumentacji. 

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym  w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 

1.10 Kontrola wykonania robót 
W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 
Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
W zakresie podłoża z płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, mogą one stanowić podłoże pod 
przekrycie papowe, jeśli ich gęstość jest nie niższa 150 kg/m3 
Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest 
większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami 
podłoża. 
Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących 
przez dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy 
pokrycia dachu. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać 
jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie  i 
przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu ,  
to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża. 
Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną  z 
producentem papy. 
Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem. 
Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od 
chwili ułożenia papy. 

1.11 Obmiar robót 



 

Pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich połaci, bez doliczania zakładów, 
rąbków, nakładek, kołnierzy itp. i bez potrącenia powierzchni niepokrytych, zajętych przez kominy, świetliki, 
wyłazy, okienka itp., gdy każda z nich jest mniejsza niż 1 m2. 

1.12 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót remontu dachu jest m2.  

1.13 Odbiór robót 
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 
Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót 
pokrywczych. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podłoża 
• dokładności zagruntowania podłoża 
• jakości zastosowanych materiałów 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
• dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

Odbiór końcowy 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz 
dokumentację techniczną i dziennik budowy. 

1.14 Przepisy związane 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania  przy odbiorze 
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.10 IZOLACJE  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z 
wykonaniem izolacji.  

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

1.6 MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Izolacje przeciwwilgociowe  

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  

 
1.7 SPRZĘT 

Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.  Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
Izolacja przeciwwilgociowa  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, 
wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, 
zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do 
wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów.  
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa  
Roboty wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną przez 
Producenta.  

1.8 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
Izolacja przeciwwilgociowa  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Masy izolacyjne - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je 
w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. rolki papy należy układać długością w kierunku 
jazdy środka transportowego na całej szerokości tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek 
papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów transportowych. 
Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa  



 

Wełnę mineralną należy przewozić krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający ją przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z wełną mineralną należy układać do 
wysokości 2 m, zabezpieczając je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W transporcie kolejowym 
należy przestrzegać przepisów o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji 
wewnętrznej. Płyty styropianowe można przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety 
układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób 
zabezpieczający przed przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 

1.9 WYKONANIE ROBÓT 
Izolacja z folii polietylenowej  
Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta.  
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczeństwa 
pracy. Podłoże należy przygotować: dokładnie oczyścić ścianę ze starej farby, słabego tynku 
i drobin kurzu czy pyłu. Podłogę zabezpieczyć taśmą elastyczną, która chronić będzie warstwę 
ocieplenia przed spękaniami. W kolejnym kroku należy przygotować zaprawę zgodnie z instrukcją 
na opakowaniu. Zaprawę należy nanieść równomiernie na całą powierzchnię płyty. Płytę trzeba 
przyłożyć do ściany w odległości ok. 2 cm od miejsca docelowego montażu. Następnie delikatnie 
docisnąć i przesunąć w miejsce montażu. To, czy płyty zostały przyklejone równo sprawdzić za 
pomocą poziomicy. Ewentualne nierówności można wyrównać pacą do szlifowania. Następnie na 
całą powierzchnię ściany należy nanieść zaprawę i wtopić w nią siatkę zabezpieczającą przed 
spękaniami. Po wykonaniu tej czynności trzeba zatrzeć powierzchnię całej ściany, a w dalszej 
kolejności ostatecznie wyrównać. Na koniec zostaje pomalowanie. 

1.10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w mniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej 
jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na 
budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z dokumentacją projektową, STT.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem 
do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
Izolacje przeciwwilgociowe  
Sprawdzeniu jakości Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia.  
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter Robót oraz dokumentacyjną 
formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad Robotami personelu technicznego 
budowy oraz Inżyniera.  
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany 
w Dzienniku Budowy.  
Jeżeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót izolacyjnych 
należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne 
uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.  



 

W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie 
poprawek, które doprowadzą do zgodności Robót z wymaganiami ST. Izolacja masami 
bitumicznymi.  
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

• sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania,  
• sprawdzenie jakości gruntowania,  
• kontrola ilości warstw,  
• izolacja papą termozgrzewalną,  
• sprawdzenie równości powierzchni podkładu,  
• sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić 

jednolitą, czystą.  
• kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.  

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

• sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną,  
• sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca,  
• sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu  
• sprawdzeniu podło a i zezwoleniu na przystąpienie do montażu,  
• sprawdzenie poprawności układania izolacji.  
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podło a  
• w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami 

zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,  
• kontrola jakości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 

 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się 
jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.  
W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających 
(dodatkowych).  
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów,  
• sprawdzenie podłoża pod izolację,  
• sprawdzenie warunków prowadzenia robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych,  
• zapisy w dzienniku budowy,  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

1.11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 
i welonu szklanego, 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej 



 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.11 STOLARKA I ŚLUSARKA  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażu stolarki i ślusarki.  

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z 
wykonaniem stolarki i ślusarki. 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

1.5 MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Stolarka drewniana powinna odpowiadać normie PN-88/B-10085, PN-B-05000:1996 i posiadać 
aprobaty techniczne. 
Stolarka aluminiowa i stalowa powinny posiadać aprobaty techniczne. 
Stolarkę zewnętrzną okienną - PCV o współczynniku przenikania ciepła Umax = 0,9 W/(m2K),  
dwu lub trzyszybowe, okucia okienne przewidziano trzystopniowe – skrzydło uchylno-rozwierne z 
możliwością mikrouchyłu.  Okna w pomieszczeniach biurowych oraz zaplecza socjalnego 
wyposażone w żaluzje lub rolety wewnętrzne.  Kolorystyka stolarki: stolarka okienna dwukolorowa 
- strona zewnętrzna zielona RAL6029, wewnętrzna biała.   
Drzwi wejściowe do pomieszczeń/budynków ogrzewanych, aluminiowe o współczynniku 
przenikania ciepła Umax = 1,3 W/(m2K). Kolorystyka stolarki: stolarka dwukolorowa - strona 
zewnętrzna zielona RAL6029, wewnętrzna biała.   
Drzwi wejściowe do pomieszczeń/budynków nieogrzewanych, aluminiowe nieizolowane. 
Kolorystyka stolarki: stolarka ciemnoszara RAL7024.   
Bramy segmentowe z naświetlami w pomieszczeniach nieogrzewanych nieizolowane. W budynku 
A i B bramy (wg oznaczeń na rysunkach) z drzwiami przejściowymi o wymiarach min 90x200cm. 
Bramy segmentowe z napędem elektrycznym. Kolorystyka stolarki: stolarka ciemnoszara RAL7024.  
Bramy otwierane dwuskrzydłowe z naświetlami w pomieszczeniach nieogrzewanych nieizolowane. 
Kolorystyka stolarki: stolarka ciemnoszara RAL7024.  
Bramy segmentowe w pomieszczeniach ogrzewanych izolowane o współczynnik przenikania ciepła  
U = 1,3 W/(m2K). Bramy segmentowe z napędem elektrycznym. 
Kolorystyka stolarki: stolarka ciemnoszara RAL7024.  

Drzwi wewnętrzne zaprojektowano jako typowe płytowe, w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych 
gospodarczych zastosowano kratki lub otwory wentylacyjne nawiewne. Kolorystyka stolarki: 
stolarka biała RAL9016.  
Naświetla dachowe – połaciowe naświetla dachowe NRO. 

1.6 SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem.  

1.7 TRANSPORT 



 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

1.8 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie montowana stolarka i ślusarka.  
Montaż  okien i drzwi  
Aby okna i drzwi zachowały deklarowane parametry i nie sprawiały kłopotu w użytkowaniu, należy 
prawidłowo je wbudować.  
Regulacja skrzydeł okiennych w ościeżnicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast 
przy wbudowywaniu okna należy zwrócić uwagę na:  

• zachowanie prawidłowych luzów montażowych pomiędzy ościeżnicą i otworem w ścianie. 
Szerokość otworu w ścianie musi być większa o min. 20 mm od szerokości, a wysokość o 45 
mm od wysokości okna.  

• dokładne ustawienie ościeżnicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz 
przekątnych. Dopuszczalne różnice przekątnych ościeżnicy okna po wbudowaniu nie mogą 
przekroczyć na długości 1 metra - 2 mm. powyżej 1 metra - 3 mm.  

• zastosowanie elementów mocujących oście nice w ścianach (kotwy) zgodnie z Instrukcją 
producenta. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwoździ lub innych 
łączników niszczących elementy ościeżnic,  

• dokładne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiałami termoizolacyjnymi i 
uszczelniającymi.  

• prawidłowe przeprowadzenie robót blacharskich, zapewniające właściwe odprowadzanie 
wody z powierzchni okna.  

By wbudowywanie okna było dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robót murarskich, 
takich jak wykonywanie tynków wewnętrznych czy wylewanie posadzek. Szczegółowe zasady 
wbudowywania okien i drzwi zawarte są w instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji stolarki 
budowlanej opracowanej przez producenta. 
Montaż drzwi aluminiowych powinno przeprowadzać się dokładnie według wytycznych Producenta. 
 

Montaż ślusarki  
Wszystkie elementy ślusarskie takie jak poręcze, balustrady i inne tego typu elementy powinny być 
wykonane w warsztacie zakładu produkcji pomocniczej lub zamówione gotowe u producenta, jeżeli 
tak zalecił projektant.  
Po dostarczeniu elementów na budowę należy je zamontować w miejscach podanych w projekcie. 
Montaż dokonać zgodnie z instrukcją Producenta i odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
wykonywania tego rodzaju robót.  
Balustrady złożone z metalowych słupków prostych, malowanych proszkowo na kolor czarny 
matowy w rozstawie ok.12 cm i pochwytu okrągłego drewnianego na wys.110 cm, w kolorze dąb 
naturalny rozbielony –pochwyt możliwie płynnie przechodzący między biegami –bez załamań i 
przerw. Od strony ściany sam pochwyt, mocowany do ściany na wys.110 cm. 

1.9 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie 
osiągnięcia założonej jakości montażu stolarki i ślusarki. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem 
do badania.. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 



 

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Kontrola jakości.  
Badanie elementów (wyrobów) powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:  

• wymiarów,  
• wykończenia powierzchni,  
• zabezpieczenia antykorozyjnego,  
• rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania.  
• połączeń konstrukcyjnych,  
• prawidłowego działania części ruchomych.  

Wymienione badania należy przeprowadziło przy odbiorze każdej partii elementów. 
Badanie jakości wbudowania.  
Do odbioru powinna być przedłożona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju 
robót, wyniki sprawdzeń oraz dziennik robót, o ile taki był prowadzony (ewentualnie wyciągi z 
zapisów w dzienniku budowy).  
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania z dokumentacją 
techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót.  
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  

• stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, kotwiących  
• uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod 

względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej.  
• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją i 

niniejszymi warunkami.  
• prawidłowość działania części ruchomych elementu,  
• szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej 

przez element.  
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 
zauważone usterki.  

1.10 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych 
robót.  

1.11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcje montażu wszystkich elementów opracowane przez Producentów. 
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
PN-79/M-83102 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym  
PN-79/M-83104 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym  
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytłaczane. Sznury. 
PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja  
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - 
Wymagania i badania 

 

 
 

 

 



 

SST-1.12 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynki i okładziny wewnętrzne. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w specyfikacji. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z 
wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

1.6 MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  

1.7 Materiały  
• zaprawa tynkarska  
• glazura–  
1.8 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Tynki i okładziny wewnętrzne  
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu 
zalecaną przez Producenta.  

1.9 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

1.10 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane tynki i okładziny wewnętrzne. 
Tynki wewnętrzne kategorii III  
Zasady ogólne. 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz 
obsadzone oście nice okienne i drzwiowe, jeśli nie należą one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża 
oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i chemiczne, 
wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej norm) 



 

przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynków dwu- i trój warstwowych marka zapraw) użytej na 
kolejne warstw), tj. na narzut i gładź, powinna być ni sza ni marka zaprawa użytej na warstwę 
poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych). Tynk powinien być na całej powierzchni 
ściśle powiązań) z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych równie poszczególne warstw) 
tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. 
Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej ni 5°C i pod warunkiem, e w 
ciągu doby nie nastąpi spadek temperatur) poniżej 0°C: dopuszcza się wykonywanie robót 
tynkowych w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających przewidzianych w „Tymczasowych wytycznych wykonywania robót 
budowlanych w okresie obniżonych temperatur”. 
Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich 
przed bezpośredni działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem: w 
przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1 
tygodnia) zwilżane wodą. 
Glazura  
Przygotowanie podłoża.  
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podło a zaleca się 
korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje 
potrzeba zredukowania chłonności podło a, należy stosować emulsję gruntującą. W przypadku 
klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca się wykonać próbę przyczepności, 
polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.  
Przygotowanie zaprawy  
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej nadaje 
się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości klejące 
zachowuje przez 4 godziny.  
Sposób użycia  
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 
jednym kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ 
zachowuje ona swoje właściwości klejące przez około 10-ciu minut (w zależności od podło a). Aby 
sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się wykonać test, polegający na 
przyciśnięciu palców ręki do położonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, 
wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść 
nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Czas 
korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut po jej przyklejeniu. Nie należy moczyć płytek 
przed klejeniem!  
Spoinowanie  
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny 
za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.  
Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod 
wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną spoinę. Aby zachować optymalne warunki wiązania 
cementu należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. Podczas pracy 
unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za 
pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być wypełniane zaprawą fugową. W celu 
zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i 
nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nie-glazurowanych.  
 

1.11 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych rynków i okładzin 
wewnętrznych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 



 

wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem 
do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po 
wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Tynki wewnętrzne kategorii III  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie przyczepności tynku do podło a,  
• sprawdzenie grubości tynku,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków.  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  
• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach.  

Glazura 
Sprawdzania Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia glazury,  
• sprawdzenie fugowania,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni wyłożonych glazurą oraz wad i uszkodzeń powierzchni,  

 
1.12 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.  
W  przypadku  gdy  jakiekolwiek  sprawdzenie  dało  wynik  ujemny,  należy   albo  całość 
odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy. 
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów,  
• sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych,  
• zapisy w dzienniku budowy,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzeń powierzchni.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
 

1.13 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 -Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-
10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie  
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 



 

PN-EN 87:1994 -Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-B-79405:1997 -Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny  
mineralnej. 
PN-B-11203:1997 -Materiały kamienne - Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych 
zewnętrznych i wewnętrznych. 
Instrukcje montażu opracowane przez Producentów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.13. POSADZKI  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z 
wykonaniem podłoży i posadzek.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

1.5 MATERIAŁY  
Ogólne wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Materiały  
Podłogi wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie. Posadzki należy wykończyć zgodnie z 
tabelą pomieszczeń oraz zgodnie z rzutami projektu architektonicznego. Posadzki w zależności od 
przeznaczenia pomieszczenia należy wykończyć:  

Gres 

Dla wszystkich pomieszczeń wewnętrznych, poza pomieszczeniami technicznymi, przyjęto następujące 
parametry płytek: 
Płytka gresowa nieszkliwiona, barwiona w masie  
- gat. I 
- Odporna na plamienie 
- Powierzchnia naturalna  
Grubość płytki    min. 0,8 cm 
Ścieralność wgłębna    < 130 mm³ 
Antypoślizgowość    R10 
Nasiąkliwość wodna   < 0,1% 
Zaprawa klejowa elastyczna systemowa zgodna z zaleceniami producenta płytek. Zaprawa spoinowa  
epoksydowa dostosowana do układania danego typu płytek. Zalecana szerokość spoiny od 2 do 3mm. 
Powierzchnię pod posadzki należy uprzednio przygotować, przed położeniem płytek wykonać warstwy 
podkładowe i montażowe zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
Posadzka przemysłowa chemoodporna 
Obrabiane podłoże (podkład betonowy, warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej) powinno 
zostać dokładnie zbadane pod kątem spełniania zakładanych w pkt. 6 warunków. Podłoże musi być 
suche, wolne od substancji które mogłyby zmniejszyć przyczepność jak kurz, mleczko cementowe, 
tłuszcz, starta guma czy pozostałości po wymalowaniach.  
Przygotowanie kompozycji 
Przygotowanie ŻYWICA EPOKSYDOWA  
Składnik A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do 
użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. 
Składnik B należy wlać do składnika A i odczekać aż wypłynie całkowicie z pojemnika. Mieszanie 
prowadzić za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min) zwracając uwagę na 
dokładność mieszania, prowadząc mieszadło przy dnie i po ścianach naczynia. Czas mieszania nie 



 

powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Temperatura 
obu składników w trakcie mieszania winna wynosić powyżej +15°C. Po wymieszaniu przelać do 
czystego naczynia i jeszcze raz przemieszać (naczynie dostawcze nie używać do prac). 
Przygotowanie szpachli samorozlewnej 
Do wypełnienia ubytków i poszpachlowania niewielkich uszkodzeń należy przygotować szpachlę w 
następujących proporcjach: żywica epoksydowa EP 70 BM z piaskiem w proporcji 1:2 
Przygotowanie zaprawy epoksydowej 
Do wypełnienia ubytków i poszpachlowania uszkodzeń należy przygotować szpachlę w 
następujących proporcjach: żywica epoksydowa EP 70 BM z piaskiem w proporcji 1:7 lub 1:8 
Gruntowanie żywicą epoksydową EP 70 BM 
Żywicę epoksydową EP 70 BM należy nanosić za pomocą wałka, pędzla lub natryskiwanie. W celu 
uzyskania szorstkiej (nieśliskiej) powierzchni świeżą powłokę posypać piaskiem w ilości od 1 do 
2kg/m2. Po związaniu usunąć nadmiar posypki (najlepiej za pomocą odkurzacza przemysłowego). 
Wykonawca powinien posługiwać się obuwiem z podeszwą kolczastą (raki) aby uniknąć 
zabrudzenia i przyklejania się do wykonywanej powierzchni. 
Nakładanie Powłoki epoksydowej EP 3 
Zagruntowane żywicą Żywicą epoksydową EP 70 BM podłoże można pokryć po wyschnięciu 
gruntu (16-24 godziny w warunkach normalnych). 
Żywicę wylać na odpowiednie i zagruntowane podłoże, następnie rozprowadzić równomiernie pacą 
zębatą. Masa posiada właściwości samoniwelujące W celu uniknięcia tworzenia się pęcherzy należy 
odpowietrzać świeżą warstwę wałkiem kolczastym. 
Powierzchnie szorstkie 
Wylaną świeżą powłokę posypać piaskiem w ilości od 2 do 3 kg/m2. Kolejne zabiegi można 
wykonywać nie wcześniej niż po utwardzeniu się warstwy poprzedniej (nie wcześniej niż po 16 
godz. i nie później niż po 24 godz.). Nadmiar piasku usuwa (najlepiej odkurzaczem przemysłowym) 
po związaniu żywicy. 
 

1.6 SPRZĘT  
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Podłoża i posadzki  
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu 
zalecaną przez Producenta. 

1.7 TRANSPORT 
Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogólne" Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
 

1.8 WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót     
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane podłoża i posadzki. 
Posadzka z płytek gres.  
Przygotowanie podłoża  



 

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża zaleca się 
korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje 
potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy stosować emulsję gruntującą. W przypadku 
klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca się wykonać próbę przyczepności, 
polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Podłoże powinno mieć 
wytrzymałość na ściskanie nie mniejsze ni 12MPa.  
Przygotowanie zaprawy  
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej nadaje 
się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości klejące 
zachowuje przez 4 godziny.  
Sposób użycia 
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 
jednym kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ 
zachowuje ona swoje właściwości klejące przez około 10-30 minut (w zależności od podłoża). Aby 
sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek , zaleca się wykonać test, polegający na 
przyciśnięciu palców ręki do położonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, 
wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść 
nową. Po rozprowadzeniu zapraw należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Czas korygowania 
położenia płytki wynosi około 10 minut po jej przyklejeniu. Użytkowanie posadzki należy  
rozpocząć nie wcześniej ni po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość użytkową 
zaprawa osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 
Fugowanie  
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny 
za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.  
Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod 
wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania 
cementu należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. Podczas pracy 
unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za 
pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być wypełniane zaprawą rugową. W celu 
zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i 
nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nie-glazurowanych.  
Podkłady cementowe samopoziomujące 
Podkłady do maszynowego wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz budynku pod 
terakotę, parkiet i różnego rodzaju wykładziny. Może być wylewany ręcznie, ale tylko na 
powierzchniach podzielonych na pola technologiczne, zakładając taka ich powierzchnie, aby je 
wylać w ciągu 30 min. 
Nadaje sie do stosowania we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i w budynkach 
użyteczności publicznej. Jastrych zaleca sie układać od 1,5 do 6,0 cm grubości jednej warstwy. 
1) Przy gotowanie podłoża 
Podkład można wykonywać na wszystkich dojrzałych podło ach cementowych. Podłoże powinno 
być odpowiednio mocne i nośne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek farby itp. Nie może być narażone na zawilgocenia. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania 
chłonności podłoża, należy stosować emulsję gruntującą. Emulsja gruntująca wzmacnia 
powierzchniowo podłoże oraz zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża i tworzeniu 
się pęcherzy powietrznych na powierzchni podkładu. Wszystkie stykające sie z podkładem elementy 
stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Dylatacje nie są konieczne w przypadku wylewania jastrychu na powierzchniach do 50 m2 i których 
przekątna nie przekracza 10 m, ale oddzielenie jastrychu od ścian taśma dylatacyjna lub cienkimi 
paskami styropianu jest konieczne. 
2) Przygotowanie zaprawy. 
Zaprawę przygotowuje sie i wylewa mechanicznie przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z 
ciągłym, przepływowym dozowaniem wody. Zaprawa nadaje sie do użycia natychmiast po 
wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut. Właściwa konsystencje można 



 

sprawdzić rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. 
folia). Powinna ona utworzyć „placek" o średnicy ok. 45 cm. 
3) Sposób użycia 
Przed wykonaniem prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszła grubość podkładu (na 
ścianach i w polu wylewania). Możemy to wykonać np. za pomocą poziomicy i przenośnych 
reperów wysokościowych. Przygotowana zaprawę rozlewa sie równomiernie i w sposób ciągły do 
ustalonych wysokości, unikając przerw. Założone pole technologiczne należy wykonać w czasie ok. 
30 minut. Od razu po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć stosujac np. wałek 
odpowietrzający lub szczotkę z długim twardym włosiem, prowadząc ja mchem wstrząsowym 
wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje sie samoczynnie. 
Należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencje zaprawy. Podczas dojrzewania jastrychu 
przez pierwsze dwa dni należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić 
właściwą wentylacje i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił sie biały nalot powierzchniowy 
należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie odkurzyć całą powierzchnie. 
Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego 
zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno wilgotnościowych panujących w 
pomieszczeniu. Prace wykładzinowe w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i 
przepuszczalności wykładziny można rozpocząć średnio po 3 - 4 tygodniach. Zaleca sie przed 
układaniem wykładzin powierzchnie jastrychu dokładnie osuszyć i zagruntować emulsją. 
 

1.9 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem 
do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po 
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
Podkłady i posadzki  
Sprawdzeniu jakości Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia.  
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany 
w Dzienniku Budowy. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót należy uznać za 
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty uznać za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie 
poprawek, które doprowadzą do zgodności Robót z wymaganiami ST.  
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  
• sprawdzeniu jakości wykonanych podłoży  



 

• sprawdzenie wilgotności podłoża  
• sprawdzenie równości powierzchni podłoża  
• sprawdzenie poprawności wykonania posadzek.  
• sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną  
• sprawdzenie czy grubość warstwy posadzki jest wystarczająca  

1.10 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dary wyniki pozytywne.  
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno. W protokole należy 
odnotować fakt dokonania poprawek.  
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową.  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów.  
• sprawdzenie podło a pod posadzki  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki  
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  
• sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych.  
• zapisy w dzienniku budowy.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.  

1.11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-63/B-10145 -Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy 
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania 
PN-EN 87:1994 -Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-B-U212:1997 -Materiały kamienne - Elementy kamienne - Płyty z konglomeratów kamiennych 
Instrukcje układania posadzek opracowane przez Producentów. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.14 MALOWANIE  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z 
wykonaniem malowania.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

1.5 MATERIAŁY  
farba emulsyjna akrylowa 
 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  
Farby powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-
81901:2002 i posiadać aprobaty techniczne.  
Tapety i kleje powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002, PN-C-
89356:1998 i posiadać aprobaty techniczne.  

1.6 SPRZĘT  
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem.  

1.7 TRANSPORT 
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
 
 

1.8 WYKONANIE ROBÓT  
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich powierzchnię należy oczyścić i odtłuścić 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Powłoki z farb emulsyjnych lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 
jednolitą zgodną  ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. \ 



 

 
1.9 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej 
jakości robót malarskich. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie 
w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową. ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem 
do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu ka dej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Kontrola jakości.  
Badanie kontroli jakości obejmuje sprawdzenie: 
zgodności materiałów z dokumentacją projektową,  
sprawdzenie czy materiały posiadają odpowiednie atesty  
wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,  
sprawdzenie ilości położonych warstw farby  
sprawdzenie prawidłowości położenia tapety i zachowanie technologii układania podanej przez 
Producenta 
Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone 
usterki. 

1.10 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznające się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. ST i wymaganiami 
Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót 
określonych w punkcie 6 niniejszych ST.  

1.11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
Instrukcje wykonania powłok malarskich dołączone podane przez Producenta farb. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

SST-1.15 OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE tynk cinkowarstwowy 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 
elewacyjnych. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.  
Zakres robót objętych ST 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie. 
Określenia podstawowe 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem 
lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni 
ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu 
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie połączenia obu 
tych składników, która po zastosowaniu twardnieje. Jest używana do spajania. 
Strop - wewnętrzna przegroda pozioma w budynku 
Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujący zaprawę pod względem jej 
wytrzymałości na ściskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość na 
ściskanie zaprawy po 28 dniach 
Podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na której ma być wykonany podkład lub 
powłoka malarska 

1.3 Materiały 
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 
farba gruntująca  
tynk akrylowy w systemie BSO  barwiony w masie. 

1.4 Sprzęt 
Sprzęt - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt - lista 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
środek transportowy 
żuraw okienny przenośny 0,15 t 

1.5 Wykonanie poszczególnych elementów robót 
Zaprojektowano docieplenie  ścian zewnętrznych w technologii bezspoinowego systemu ociepleń 
BSO). System ten polega na przymocowaniu do ścian płyt (zaprawą klejącą i łącznikami), 
wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejącej a następnie wykończeniu 
całości tynkiem akrylowym. 

• klej do przyklejania styropianu; 
• płyty styropianowe; 
• łączniki mechaniczne; 
• uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego; 
• siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m 2 ); 
• preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki; 
• wyprawa tynkarska; 



 

• dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy 
uszczelniające oraz inne materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji). 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Podłoże chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt stryropianowych na 
słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych 
miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10cm) i ręcznego ich odrywania po 3 
dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. 
W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie 
elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko 
penetrującym), zgodnie z Kartą Techniczną produktu i po jego wyschnięciu wykonać ponowną 
próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe 
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża.  
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt z wełny mineralnej należy  dokonać  oceny  geometrii  
podłoża tj.  równości  powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i 
krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną 
i trwałość całego układu. W przypadku  występowania  niewielkich  (do 3cm) nierówności i 
krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą 
zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo można nakładać tę zaprawę warstwą o 
grubości nie większej niż 15mm. Większe nierówności (ponad 3cm) można zlikwidować jedynie 
poprzez zmianę grubości styropianu. Należy jednak pamiętać, iż max. grubość zastosowanego 
styropianu nie może przekroczyć 20cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia 
podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża 
rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego 
wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt  styropianowych. Powłoki  słabo 
związane z podłożem /np. odparzone tynki/ i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. 
Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego 
Przed  realizacją  mocowania mechanicznego docieplenia do  podłoża, należy sprawdzić na 4-6 
próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach 
technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, 
a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników. 
Sposób przyklejania płyt z wełny mineralnej do ściany   
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie termoizolacyjnej "pasmowo-punktową" 
czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy 
około 8-10cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby 
po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50x 100cm 
to na środkowej jej części należy nałożyć około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona 
zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie 
powinna przekraczać 10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do 



 

ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej 
płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją 
usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również 
korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją 
oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę  i powtórzyć 
operację klejenia płyty. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 
 
 

Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do 
mocowania płyt styropianowych do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem 
plastikowym. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym 
stwardnieniu  i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i 
wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż 
łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt styropianowych. Przy 
mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie  trzpienia w 
podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji.  
 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona 
także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami  
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym 
właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt 
styropianowych). 
Sposób wykonania warstwy zbrojonej 
Przy zastosowaniu płyt termoizolacyjnych, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy 
klejącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i 
odpylonych  (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4mm, pasami pionowymi lub 
poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę 
zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w 
nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. 



 

Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W 
przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki 
nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego 
wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 
5mm. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny 
być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na  warstwę  termoizolacji  pasami  siatki  o  
wymiarach 20x35cm. 
Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, 
należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na 
uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. 
Natomiast gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do 
wysokości 2m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, 
natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej 
warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze zwaną "siatką pancerną". Siatka 
ta jest układana na styk bez zakładów. 
Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku 
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami 
należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające 
taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć  i  
nieszczelności,  spowodowanych odmiennym sposobem pracy różnych materiałów. Nie 
uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które wniknie woda 
obniżając trwałość całego układu  dociepleniowego.  
 
Ocieplenie cokołów 
Izolacja termiczna ścian fundamentowych, montowana od zewnątrz. Gęstość: 33-45 kg/m3; 
nasiąkliwość wodą < 0,7%; klasa reakcji na ogień E; opór cieplny Rd=3,1(m2K/W) , λd= 0,038 
(W/mK), Układać ściśle wg zaleceń producenta oraz stosować wszelkie sytemowo zalecane 
materiały montażowe. Montować aluminiową listwę cokołową.  
 
Rusztowanie: 
Rusztowanie należy dobrać  do wysokości budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawą 
odpowiadającymi normom bezpieczeństwa. 
Szczegółowe warunki wykonywania robót 
Rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenie jednostkowe od 
konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości dopuszczalnych dla danego podłoża. Podkłady 
pod stojaki rusztowaniowe należy układać na przygotowanym podłożu. Rusztowanie należy składać zgodnie 
z instrukcją producenta przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które s ą  montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 
Rusztowanie rurowo- złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego. 
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne 
na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.  
Rusztowanie należy osiatkować i uziemić, wykonać pomiary elektryczne uziemienia.  Po wykonaniu 
wszystkich robót należy dokonać odbioru, spisać protokół, który stanowi podstawę dopuszczenia rusztowania 
do użytkowania. W czasie eksploatacji należy okresowo sprawdzać stan techniczny rusztowania. Przy 
wykonywaniu rusztowania należy sprawdzić: materiały, podłoże, prawidłowość wykonania, urządzenia 
piorunochronne. 



 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu , gołoledzi, podczas burzy i wiatru , 
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest 
mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyżej 30 kV. 
(jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ). 

 
1.6 Kontrola jakości robót 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie 
badanie na przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie 
później niż przed upływem roku od ukończenia robót tynkowych. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów - zapraw, 
podkładów oraz opracować laboratoryjnie wymagany skład zaprawy. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac. W 
szczególności kontrola powinna obejmować; 

• sprawdzenie podłoży, 
• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
• sprawdzenie grubości tynku, 
• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych. 
 
Kontrola robót montażu rusztowań obejmuje: 

 
• stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
• posadowienie rusztowania, 
• siatkę konstrukcyjną– sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek, 
• stężenia– czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
• zakotwienia– poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania, 
• pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania, 
• komunikację - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
• urządzenia piorunochronne- poprzez pomiary oporności, 
• usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii, 
• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym. 

 
1.7 Obmiar robót 

Obmiar robót - ogólne zasady  zawarte założeniach ogólnych katalogach nakładów rzeczowych  
1.8 Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających powinien odbyć się w czasie umożliwiającym dokonanie poprawek bez 
opóźniania ogólnego postępu robót. 
Przedmiotem odbioru robót zanikających w przypadku tynków są: 

• podłoże przy robotach tynkarskich,   
• stan zamocowania ościeżnic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich. 

Podstawa płatności 
Podstawa płatności - ogólne zasady 
Zgodnie  z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawcą 

1.9 Przepisy związane 
Normy i instrukcje 



 

PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane. 
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SST 1.17 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 



 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu. 

1.2 Zakres stosowania ST 
• Ogrodzenie systemowe panelowe wraz z bramą o wysokości 2 m 
• Utwardzenie pod wiatami z kostki betonowej 

• Zieleń trawniki 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i 
nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 
Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia 
na podłoże gruntowe, 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników 
dla pieszych. 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po 
zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

1.4 MATERIAŁY 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych a plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie . 

1.5 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt stosowany 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
koparka podsiębierna 0,25 m3 
walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t 
płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny 

1.6 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

1.7 WYKONANIE ROBÓT 



 

Nawierzchnia z kostki betonowej 
Podłoże i koryto.  
Podłoże pod nawierzchnię z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy 
lub nasypowy.  Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 
wykonywać bezpośrednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podłożu gruntowym (zawartość 
pyłów do 15%, SE4 ≥ 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zał.A), które posiada odpowiednie ukształtowanie 
powierzchni i zagęszczenie.  
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  
Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 
Podbudowa.  
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnię z kostki brukowej powinien być zgodny z 
Dokumentacją Projektową.  
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić:  

• grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, 
spoiwem itp.,  

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,  

• podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,  

• podbudowa z betonu cementowego  lub inny rodzaj podbudowy określony w Dokumentacji 
Projektowej.  

Obramowanie nawierzchni.  
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki betonowe, 
obrzeża betonowe lub inne typy krawężników zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Podsypka.  
Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.  Podsypkę należy 
równomiernie rozścielić bez zagęszczania przy wilgotności optymalnej ± 2%.  Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 ÷ 5 cm, 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm.  
Podsypkę z mieszanek związanych spoiwem zaleca się stosować w obszarze ścieków przy 
krawężnikowych i wokół studzienek (tj. w miejscach wzmożonej penetracji wody) oraz w przypadku 
podbudowy sztywnej z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym. 
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.  
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania.  
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową.  
Warunki atmosferyczne.  
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze 
słomy, papą itp.).  
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.  
Ułożenie nawierzchni z kostek.  
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. W celu 
zniwelowania ewentualnych różnic odcieni należy stosować zasadę jednoczesnego układania kostek z 3-
4 palet.  
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.  
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 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków).  



 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.).  
Ubicie nawierzchni z kostek.  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Proces należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wcześniej 
niż po upływie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek.  
Całkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania spoiwa.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  



 

Wypełnienie spoin.  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 2 mm do 5 mm.  
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi 45º, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.  
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić drobnoziarnistym materiałem zgodnym z punktem 2.3 
niniejszej OST.  
Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiału i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po 
obfitym polaniu wodą, wmieceniu „papki” szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi 
lub stosować zalecenia producenta materiału.  
W przypadku układania betonowej kostki brukowej jako cieków przy krawężnikowych lub przy 
obudowach studzienek, zaleca się spoinowanie kostek przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej w 
stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiałami do szczelnego elastycznego wypełniania spoin (zgodnej 
z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest wypełnienie styku kostki i krawężnika szczelnym materiałem 
elastycznym np. masami bitumicznymi  
W przypadku stosowania wypełnień sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.  
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  
Nie należy stosować środków odladzających przed upływem 28 dni od daty produkcji. 

  
Elementy ogrodzenia: 
a) bramy 
b) przęsła 
c) furtki 
Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta 
przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać 
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. 
Materiały na cokół ogrodzenia: 
Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta 
przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać 
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. 
 
Zieleń - trawniki 
Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym 
miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania Proponuje się wykonanie 
trawników z siewu, mieszanką traw odpornych na intensywne użytkowanie. 
Przygotowanie mieszanki 
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech jednego 
gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich 
cech, które mogą zapewnić trwałości i właściwy wygląd. Ustalając liczbę nasion przypadających na 
jednostkę powierzchni przyjmuje się, że na jedno nasienie powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. 
Zakłada się iż teren trawiasty będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniać powinien 
najwyższe normy wysiewu. 
Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie wszystkie 
nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego że wśród nich mogą znajdować się zanieczyszczenia. 
Pora siewu 
Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść odpowiednią 
ilość ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed rozpoczęciem prac 



 

budowlanych. Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw występują w okresie późno letnim 
lub wczesnoletnim. 
Każda inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede wszystkim 
klimatycznych. 
Kiedy trawa osiągnie wysokość 4cm należy powierzchnię trawnika uwałować lekkim wałem, 
którego celem powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie którego powstały 
nierówności. Należy wykonać tą czynność na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po wałowaniu 
wykonujemy pierwsze cięcie, skracając końce liści na długość 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia 
jest spowodowanie do rozkrzewiania się traw. Pozostałe terminy koszenia powinny odbywać się 
regularnie kiedy wysokość trawy przekracza 8 cm. 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni 
trawnika, gdy wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego wałowania jest wyrównanie 
powierzchni gleby, na której najczęściej powstają niewielkie nierówności. 
Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 
dniach od wałowania należy wykonać pierwsze koszenie skracając tylko końce liści 
o 1,5- 2cm. Do tego celu należy używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nożach. Koszenie 
powinno być regularne, (gdy trawa osiągnie 8 cm wysokości). Pojawiające się na trawniku chwasty 
trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich 
wzrost. Po 3 miesiącach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu 
w ilości 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilość ściółki ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie 
suszy letniej i przyczynia się do lepszego krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po każdym 
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej. Należy ją 
zebrać, ponieważ powoduje ona zżółknięcie trawnika i może być przyczyną gnicia liści. Pamiętać 
należy również o aeracji. 
 
 

1.8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 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 i certyfikaty. 

1.9 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Szczegółowe zasady obmiaru Robót 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszych WO i ujmuje w księdze obmiaru. 
Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: (m2; mb) 

1.10 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Warunki ogólne 
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 przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO 
należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 

1.11 PRZEPISY ZWIĄZANE 



 

 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982 r. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo 
 

 

 

 

 

 

 

 


