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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

  



 

STT-01 – Wymagania ogólne,  

  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:  

„Budowa budynku obserwatorium astronomicznego ASTROBAZA 

”.  

  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1  

  

1.3. Zakres robót objętych (ST)  

W ramach budowy budynku przewiduje się: budowe budynku obserwatorium astronomicznego 

„ASTROBAZA”. Obiekt jednokondygnacyjny, posadowiony na płycie fundamentowej i wykonany w technologii 

tradycyjnej murowo – żelbetowej. Budynek zaprojektowano na rzucie okręgu. Przekrycie stropodachem płaskim o 

konstrukcji żelbetowej, który pełni również funkcję tarasu. 

 

1.4.  Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (SST)  

Wymagania ogólne zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót będących przedmiotami 

następujących specyfikacji:  

  

SST-02 CPV 45111000-8 Roboty ziemne  

  

SST-03 CPV 45262300-4 Roboty betonowe- zbrojarskie  

  

SST-04 CPV 45262522-6 Roboty murarskie  

  

SST-05 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne  

  

SST-06 CPV 45410000-4 Tynkowanie  

  

SST-07 CPV 45442100-8 Roboty malarskie  

  

SST-08 CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

  

SST-09 CPV 45421000-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

  

SST-10 CPV 45421152-4 Roboty w zakresie wykonania sufitów podwieszanych  

  

SST-11 CPV 45261310-0 Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe  

  

SST-12 CPV 45261210-9 Pokrycia dachowe  

  

SST-13 CPV 45450000-6 Termomodernizacje, ocieplenia ścian budynków  

  

1.5.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

  

- Geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, dróg, placów i 

chodników  

  

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  

    

- Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 

mediów potrzebnych Wykonawcy Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.  

  

- Dozór placu oraz mienia budowy.  

  

- Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także pomieszczeń 

higienicznosanitarnych.  



 

  

- wykonania ogrodzeń stref objętych pracami od stref dalej użytkowanych przez pracowników obiektu,  

  

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:  

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

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

  

- Utrzymanie urządzeń placu budowy,  

  

- Pomiary do rozliczenia robót  

  

- Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  

  

- Utrzymanie drobnych narzędzi  

  

- Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń Wykonanie dróg tymczasowych Oświetlenie i 

ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych  

  

- Opomiarowanie punktów poboru mediów - na koszt Wykonawcy  

  

- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza  

  

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie 

charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 

nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem 

uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 

wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 

towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.  

  

1.6.  Definicje określeń podstawowych.  

  

Ilekroć w ST jest mowa o:  

  

1.6.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

  

c) obiekt małej architektury;  

  

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

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

  

1.6.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

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

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne  

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość użytkową.  

  

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 

miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 



 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

  

1.6.5. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

  

1.6.6. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

  

1.6.7. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki.  

  

1.6.8. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

  

1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

  

1.6.10. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

  

1.6.11. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły 

przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  

  

1.6.12. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

  

1.6.13. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego:  

  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych  

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych,  

  

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

  

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację będącą załącznikiem do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

  

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

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji Technicznej 

rozdziale 8 - Odbiór Robót.  

    

1.6.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

  

1.6.17. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. Nr  

932 j.t.).  

  

1.6.18. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu.  



 

  

1.6.19. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

  

1.6.20. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 

usunięcia po ich zakończeniu.  

  

1.6.21. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

  

1.6.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę.  

  

1.6.23. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 

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

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru budowlanego.  

  

1.6.24. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 

badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

  

1.6.25. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

1.6.26. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

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

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

  

1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

  

1.6.28. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej.  

  

1.6.29. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

  

1.6.30. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

  

1.6.31. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

    

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer  

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 

2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 

publicznych w zakresie zmian CPV.  

  

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu.  

  



 

1.6.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub  

  

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

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

techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

  

1.6.35. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

  

1.6.36. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

  

1.6.37. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 

oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

  

1.6.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

  

1.6.39. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym zastosowanie do 

zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające 

do opisu przedmiotu zamówienia - patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 

zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.  

  

1.6.40. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

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

  

cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 178); odbiór częściowy robót - 

odbiór robót ulęgających zakryciu lub zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i 

urządzeń technicznych przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót  

  

odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się 

po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych łącznie z zagospodarowaniem 

terenu budowy i terenów przyległych i przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.  

  

Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  

    

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót .  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PW, ST, przepisami prawa 

budowlanego i sztuką budowlaną.  

  

1.8.  Zakres robót.  

  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych 

do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PW, ST oraz ewentualnymi wskazówkami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 

przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i 

przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 

dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem 

za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  

  

1.9.  Ochrona i utrzymanie robót.  



 

  

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były 

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  

  

1.10.  Zgodność robót z PW i ST.  

  

Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o 

zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 

Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów w PW lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek 

(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia).  

  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winne być zgodne PW i STWiOR.  

  

Dane określone w PW i w ST uważane są za wartości docelowe. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą 

w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonywanych elementów budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty zostaną wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

  

1.11.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.   

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

  

- podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

  

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

  

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

    

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

  

- możliwością powstania pożaru.  

  

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy 

do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.  

  

1.12.  Dokumentacja projektowa.  

  

Specyfikacje Techniczne (ST) opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej 

powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Istotne zmiany w 

dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem. 

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz z ST.  

  



 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 

umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robót, kosztorys ofertowy. Cechy 

materiałów i elementów realizowanego obiektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji 

określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione 

ze względów praktycznych. Jeżeli określona została wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów robót 

znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy roboty lub materiały 

nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonywanych elementów budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty zostaną wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

  

1.13.  Teren budowy.  

  

Przekazanie terenu budowy.  

  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 7 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu 

budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz inne dokumenty zgodnie z ST. 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy 

Inwestor przekaże dokumentację techniczną, wskaże punkt poboru energii elektrycznej.  

Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie po zakończeniu robót opomiarowanie punktów 

poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem). Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 

i robót tymczasowych:  

  

- Geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, dróg, placów i 

chodników  

  

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  

  

- Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 

mediów potrzebnych Wykonawcy Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.  

  

- Dozór placu oraz mienia budowy.  

  

- Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także pomieszczeń 

higienicznosanitarnych.  

  

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:  

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

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

  

- Utrzymanie urządzeń placu budowy,  

  

- Pomiary do rozliczenia robót  

    

- Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  

  

- Utrzymanie drobnych narzędzi  

  

- Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń Wykonanie dróg tymczasowych Oświetlenie i 

ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych  

  

- Opomiarowanie punktów poboru mediów - na koszt Wykonawcy  

  

- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza  

  

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie 

charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 



 

nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem 

uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  

  

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 

wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 

towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.  

  

1.14.  Szczególne wymagania dotyczące robót.  

  

Realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie. Wykonawca dostosuje się do wymagań 

Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Może również wystąpić konieczność 

wykonywania niektórych prac w godzinach innych niż praca biurowa pracowników obiektu.  

  

Roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym obiekcie, dla którego należy zapewnić zasilanie, jak też 

funkcjonowanie systemów teleinformatycznych. Transport materiałów budowlanych musi odbywać się ręcznie. 

Wykonawca musi powyższe uwzględnić jako stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. W trakcie realizacji 

zadania Wykonawca nie może utrudniać lub ograniczać korzystania z innych instalacji i urządzeń znajdujących się 

w budynku. Konieczność okresowego wyłączenia instalacji w obiekcie musi zostać każdorazowo zgłoszona 

służbom technicznym Zamawiającego/Użytkownika na min. 24 godziny przed planowaną realizacją. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Sposób zabezpieczenia terenu budowy musi być uzgodniony z Inwestorem.  

  

1.15. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna.  

  

1.15.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.  

  

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych 

oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą 

wpływać na sposób przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i 

stosować wszystkie przepisy wymienione w ust., 1. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa 

finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  

  

1.15.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz 

prywatnej. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w kosztorysie ofertowym i 

dokumentacji, i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie instalacji i przed ich 

uszkodzeniem w czasie realizacji robót.  

    

Wykonawca odpowiada za:  

  

- ochronę instalacji, urządzeń i obiektów w bezpośrednim otoczeniu prowadzonych robót takich jak 

rurociągi, kable, przewody, instalacje itp., a także składowane materiały;  

  

- informowania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji przez Wykonawcę, bezzwłocznie,  

  

- inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz współpracy Wykonawcy z 

nimi, dostarczaniu wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;  

  

- wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w budynku.  

  

- w przypadku uszkodzenia składowanych w budynku materiałów wykonawca ponosi koszty 

doprowadzenia do stanu pierwotnego;  

  

1.15.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

miejsca na bazy, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 



 

zniszczeń w środowisku naturalnym; praca sprzęt budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót.  

  

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

  

Wykonawca ma obowiązek:  

  

- utrzymywania teren budowy w sposób czysty;  

  

- zbierania odpadów wytwarzanych przez siebie oraz w wyniku demontażu, rozbiórki w sposób selektywny 

i magazynowania oraz przekazywać odpady do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

  

- uznania, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie prowadzenia robót zawarte są w 

cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.  

  

1.15.4. Ochrona przeciwpożarowa.  

  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie posiadał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  

  

1.15.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp).  

  

Wykonawca jest zobowiązany opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych w zakresie BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.  

  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności  

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

  

    

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

  

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Przy wykonywaniu robót można stosować wyłącznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z 

wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst 

jednolity Dz. U. 2020 poz. 215 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 

305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG o właściwościach użytkowych umożliwiających 

prawidłowe wykonanie obiektu oraz spełnienie wymagań podstawowych zamawiającego Wszelkie materiały użyte 

do robót będą fabrycznie nowe i będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko  

  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego nadzorującemu prowadzone 

roboty szczegółowych informacji na temat materiałów i wyrobów przeznaczonych do wbudowania między innymi 

w zakresie:  

- źródła pozyskania materiału,  

- posiadania europejskiej oceny technicznej właściwości użytkowych  

- posiadania przez materiał certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności, deklaracji 

właściwości użytkowych, zgodności z Polska Normą,  

- inne prawnie określone dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno- użytkowe  

  



 

Dostawę materiałów i wyrobów na teren budowy wykonawca może realizować po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

dopuszczającej zastosowanie wnioskowanych materiałów przez Zamawiającego  

  

W przypadku stosowania materiałów pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorującemu roboty 

wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła.  

Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentów jest zobowiązany do ich przechowywania w trakcie realizacji. 

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.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STI i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 

rozebrane na koszt wykonawcy.  

  

2.2 Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrola jakości 

materiałów  

  

Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów 

Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym i ilościowym w 

magazynie własnym odbiorcy w sposób umożliwiający:  

  

- policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów  

- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów  

- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi 

zawartymi w dokumentach dostawy.  

- sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych.  

- sporządzenie protokołu odbioru materiałów (z wykazaniem ewentualnych wad i braków)   

  

Transport materiałów na budowę i po terenie budowy należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów 

materiału.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez nadzorującego roboty.  

    

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

  

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiały, elementy i urządzenia montowane w trakcie realizacji 

robót odpowiadały wymaganiom określonym w:  

  

art. 10 ustawy Prawo budowlane,  

  

- ustawie o wyrobach budowlanych,  

  

- rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011,  

  

- szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

  

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą nadzorującą prowadzenie robót sposób i termin przekazywania 

informacji o wbudowanych materiałach.  

  

2.4 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w STB w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania STB w czasie 

postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone dokumentami, o 

których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (STB).  

  

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 



 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem.  

  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

  

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów  

  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

  

2.7 Wariantowe stosowanie materiałów  

  

Jeśli dokumentacja projektowa lub STB przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zgłoszonym przez Wykonawcę do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

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

Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STB przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

  

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć 

wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  

  

  

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

4.3. Ograniczenia dotyczące transportu  

  



 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące 

mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  

  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   

  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

  

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

  

- plan zapewnienia jakości (PZJ) zawierający m.in. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz 

projekt organizacji budowy  

  

- harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawioną w przetargu ofertę (zał. nr 2 do umowy).  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STB, plan 

zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.  

  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

  

Wykonawca każdorazowo musi informować Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentów i 

elementów rozwiązań systemowych zgodnych z dokumentacją i STB przedstawiając z odpowiednim 

wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru.   

Każdorazowo dostawa asortymentu i elementów systemowych będzie przechodziła kontrolę jakości na placu 

budowy przed zamontowaniem. Ich montaż możliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektorów 

nadzoru zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a także w normach i 

wytycznych producenta danego materiału.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Okres wstrzymania  

robót w tym wypadku traktowany będzie jako opóźnienie zawinione przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

  

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót  

  

-Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - 

kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów 

Budowlanych i posiadać aktualny wpis do Izby  

  

Funkcję Kierownika robót budowlanych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i 

innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami 

budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.  

Uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga:  

  

a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku 

odpowiednim dla danej specjalności,  

  

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;  

  

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:  

  

a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, 

na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu 

przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,  

  



 

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.  

  

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi. Ewentualne zmiany w 

stosunku do projektu zgłoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji obiektu muszą zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego i Projektanta lub Projektantów branż których dotyczą, oraz zapewniać wymagania równoważności 

w zakresie wymaganych cech użytkowych. Ich wprowadzenie wymagać będzie ze strony Wykonawcy 

skoordynowania z całą dokumentacją projektową i jeśli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie 

wszystkich branż, których dotyczą. Rozwiązania te muszą być zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, 

warunkami Pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z 

odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę. Jeśli 

zajdzie taka konieczność, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektów Warsztatowych dla każdego z 

etapów robót budowlanych i instalacyjnych (prac fundamentowych, konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, 

stolarki, urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposażenia itp. itd.) oraz przedstawienia ich do 

akceptacji projektanta danej branży obiektu. W/w dokumentacja winna być wykonana na podstawie Projektu 

Wykonawczego i stanowić jego uszczegółowienie pozwalające na bezkolizyjne prowadzenie prac.  

  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT  

BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA  

  

6.1 Program zapewnienia jakości  

  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 

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

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STB.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

  

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

  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

  

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

robót,  

  

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

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

  

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

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,  

  

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

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

  

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

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

  

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

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

  

6.2 Zasady kontroli jakości robót  

  

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

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 



 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w STB. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

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

tych materiałów. Opóźnienia w realizacji robót spowodowane w/w niedociągnięciami traktowane będą jako 

zawinione przez Wykonawcę.  

  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca  

  

Pobieranie próbek  

  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  

Rodzaj i wielkości próbek materiałów wykończeniowych przedstawianych Inwestorowi do zatwierdzenia podane 

są w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 6.3.4 Wykonawca na swój koszt 

dostarczy próbki wszystkich materiałów przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykończeniu. 

Wykończenie elementów i powierzchni znaczących będzie poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o 

powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych. Wykończenie elewacji będzie poprzedzone 

wykonaniem fragmentu próbnego w miejscu styku wszystkich rodzajów materiałów, o powierzchni nie mniejszej 

jak 6 m2 dla każdego z materiałów wykańczających.  

Jeśli zajdzie taka potrzeba, to na życzenie Zamawiającego Wykonawca na swój koszt dostarczy próbki dowolnych 

innych materiałów przeznaczonych do wbudowania.  

  

Badania i pomiary  

  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

  

Raporty z badań  

  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych.  

  

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

  

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

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami STB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

  



 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

STB. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

  

Certyfikaty i deklaracje  

  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko wyroby i materiały dopuszczone do obrotu i stosowania.  

  

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel:  

  

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności,  

  

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne dokumenty równoważne.  

  

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,  



 

wydał deklarację właściwości użytkowych z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  

  

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją  

- projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

  

- Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

  

W przypadku materiałów, dla których ww. kryteria są wymagane przez STB, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

  

Dokumenty budowy  

  

Dziennik budowy  

  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca odbiorów przez służby.  

  

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz 

wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 

technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik Budowy prowadzi się 

odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę.  

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony 

Dziennika Budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej 

wyrywanie. Na poszczególne strony Dziennika Budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.  

  

Na stronie tytułowej Dziennika Budowy organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, zamieszcza numer, 

datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, 

rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia 

dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 

poz. 133 z poźn. zm.). Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę 

(firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór 

autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają 

podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza się na 

wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z 

podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który 

reprezentuje. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika 

robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w Dzienniku Budowy 

dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub 

montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki. Pod każdym 

wpisem w Dzienniku Budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego 

treścią. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego 

kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie.  

  

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,  

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

  



 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  

  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, 

pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób 

poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej 

Zamawiającego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcą jako uprawniony do reprezentowania Zamawiającego, 

a w związku z tym nie jest również uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

  

Książka obmiarów  

  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w STB. 

Obowiązek prowadzenia książki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do książki obmiarów muszą 

być prowadzone na bieżąco i podlegają ciągłej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli 

Zamawiającego. Układ wpisów do książki obmiarów jest chronologiczny i każdorazowo zawiera odniesienie do 

pozycji z kosztorysu ofertowego, tytuł pozycji obmiarowanej datę wykonania obmiaru, podpis osoby wykonującej 

pomiar, oraz wartość pomiaru z podaniem przyrostu wartości w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach 

zgodnych z przedmiarem robót i ofertą wykonawcy zapisaną w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru książka obmiarów jest podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia 

wykonanych robót.  

  

Dokumenty laboratoryjne  

  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

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

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót 

budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru 

budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach 

dokonywanych czynności kontrolnych.  

  

Pozostałe dokumenty budowy  

  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące dokumenty:  

  

- pozwolenie na budowę,  

  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

    

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

  

- protokoły odbioru robót,  

  

- protokoły z narad i ustaleń,  



 

  

- operaty geodezyjne,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

  

Przechowywanie dokumentów budowy  

  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, 

projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na 

terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.  

  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i STB, 

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z 

Wykonawcą. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie.  

  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

  

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

KNNRach. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robót 

określają zasady sporządzania przedmiaru i dokonywania obmiaru robót wykonanych. Zastosowanie 

wymienionych KNR, KNNR dla sporządzania kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. W przypadku robót dodatkowych lub zamiennych ich wycena 

ofertowa kalkulowana będzie na podstawie cen jednostkowych robót podstawowych określonych w kosztorysie 

ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. roboty wyceniać będzie zgodnie z umową. Jeżeli 

szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają określenia ilości robót i materiałów inaczej stosuje się 

następujące jednostki obmiaru:  

  

- Odległość pomiędzy punktami obmierza się poziomo (długość) lub pionowo (wysokość) 

wzdłuż linii osiowej i podaje się w [m]  

- Objętość obmierza się w [m3]  

- Powierzchnie obmierza się w [m2]  

- Waga w [kg] lub [tonach]  

- Ilości [szt.]  

- Pozycje ryczałtowe [kpl] 

 

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

  

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

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 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.  

  

7.4 Wagi i zasady wdrażania  

  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STB. Będzie 

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

przez Inspektora nadzoru.  

  



 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru  

  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 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. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu terminowego regulowania 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

inspektora nadzoru. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

  

7.6 Obmiar robót dodatkowych i zamiennych  

  

Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlegają 

odrębnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej książce obmiaru robót według zasad opisanych w niniejszej 

STB.  

  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

  

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

  

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

  

odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

  

odbiorowi częściowemu,  

  

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

  

odbiorowi po upływie okresu rękojmi, odbiorowi 

pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

  

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

  

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

ilości tych 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 tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 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 nadzoru.  

    

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, STB i uprzednimi ustaleniami.  

  

8.3. Odbiór częściowy  

  

Zgodnie z umową Zamawiający przeprowadzać będzie okresowe odbiory częściowe robót. Odbiór częściowy 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz wpisu do Dziennika 

Budowy o ile gotowość potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, STB i uprzednimi ustaleniami.  



 

  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości.  

  

Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem 

doręczonym do Zamawiającego - sekretariatu Działu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. 

Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę, o 

ile gotowość potwierdzi inspektor nadzoru, powoła komisję odbioru końcowego robót, która winna zakończyć 

czynności odbioru do 14 dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STB. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STB z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi,  

  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

  

- protokoły odbiorów częściowych,  

  

- receptury i ustalenia technologiczne,  

  

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

  

- kosztorysy powykonawcze,  

    

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie,  

  

- protokołów prób, badań i sprawdzeń,  

  

- rozliczenia z demontażu,  

  

- instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

eksploatacyjnych,  

  

- dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń posiadających bezpośrednią 

gwarancję dostawcy, a w przypadku gdy było to wymagane dokumenty 

potwierdzające przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego.  

  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STB i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

  



 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ),  

  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

  

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

  

- decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.  

  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

  

8.5.  Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie  

  

Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po dostarczeniu przez 

Wykonawcę wszelkich niezbędnych, określonych prawem dokumentów niezbędnych do jej wydania. Zamawiający 

może w tym celu udzielić pełnomocnictwa Wykonawcy.  

8.6.  Przeglądy gwarancyjne  

  

Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy zgodnie z umową i 

kartą gwarancyjną  

  

8.7.  Ostatni przegląd gwarancyjny  

  

Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie dokonany w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym upływa okres 

gwarancji.  

  

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

  

9.1 Ustalenia Ogólne  

  

9.1.1  Zamawiający zakłada, że do realizacji robót obiektu i przyjętych technologii wykonania robót w 

poszczególnych branżach nie występują, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie 

czynności, jeśli takowe występują związane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub 

instalacyjnego są zawarte w cenie podstawowej elementu.  

  

9.1.2  Koszty zajęcia pasa drogowego nie podlegają odrębnej zapłacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje się, że 

ww. koszty Wykonawca uwzględnił w kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego.  

    

9.1.3  Uznaje się, że wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszących, w szczególności: urządzenie terenu 

budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopów, rusztowania, obsługa geodezyjna, zostały 

uwzględnione w cenach jednostkowych robót podstawowych lub kosztach pośrednich, określonych w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy.  

  

9.1.4  Roboty zamienne, nie wpływające na jakość przedmiotu umowy, mogą być wprowadzone tylko na 

podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokołu konieczności, który wymaga 

akceptacji Zamawiającego. Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cenę robót podlegających 

zamianie, doliczając jednocześnie cena robót zamiennych.  

  

9.1.5  W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które opisane są w projekcie budowlanym lecz nie zostały 

ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarach robót, mogą być one wprowadzone na podstawie podpisanego 

przez inspektora nadzoru i kierownika budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego.  

  



 

9.1.6  Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie cen jednostkowych robót podstawowych 

określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie:  

  

Stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;  

  

Cen sprzętu określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg średnich cen 

określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;  

  

Cen materiałów określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg średnich 

cen określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza 

cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiału, Wykonawca przedstawia  

Zamawiającemu faktury zakupu tego materiału. W przypadku wątpliwości co do ceny materiału przedstawionej w 

fakturze, Zamawiający dokona zapytań ofertowych wśród dostawców lub producentów danego materiału, a ceną 

uzgodnioną do kosztorysu będzie średnia cena z ww. zapytań.  

  

9.1.7  W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Prawo 

zamówień publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru i kierownik budowy 

sporządzą protokół konieczności ich wykonania, który wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. Zamówienie 

dodatkowe będzie wyceniane wg zasad określonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja 

odbędzie się w oparciu o odrębną umowę.  

  

DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  

Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi dokumentami 

równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 

przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 

opisywanych robót budowlanych i asortymentów.  

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich 

i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 

odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  

  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020 

poz.  

133 z poźn. zm.).  

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z poźn. Zm.).  

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.  

178).Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity 

Dz. U. 2020 poz. 215 z poźn. zm.).  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2020 r. poz. 961) 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, tekst jednolity Dz. U. 2019 

poz. 667).  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, teks jednolity Dz. U. 2020 

poz. 1219 ).  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, jednolity tekst Dz. U. z 2020 

r. poz. 470 z późn. Zm.).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

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

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

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

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072, tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953, tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963).  

  



 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

  

I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

  

SST-02 CPV 45111000-8 Roboty ziemne  

  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot SST.  

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

realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01 – Wymagania ogólne  

  

1.2. Zakres stosowania SST.   

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1  

  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót przygotowawczych występujących w obiekcie  

  

1.4. Określenia podstawowe  

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

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST i 

poleceniami Zamawiającego.  

  

2. Materiały  

Dla robót wg SST-02 materiały nie występują.  

  

3. Sprzęt  

Do wykopów może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac zgodnie z 

DTR.  

  

4. Transport.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przy doborze środków transportu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  

  

5. Wykonanie robót.  

  

5.1. Roboty przygotowawcze.  

Przed przystąpieniem do robót należy:  

  

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP  

– zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania prac.  

  

5.2. Roboty ziemne.  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

6. Kontrola jakości robót.  



 

Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót„ w SST-01 - Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót 

rozbiórkowych dokonuje Zamawiający .  

  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest: m3. 

  

8. Odbiór robót  

Wg zasad określonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót” w SST-01 - Wymagania ogólne.  

Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

Płaci się za ustaloną ilość [m3] z wykopów w gruntach kat I-V lub rozbiórkę elementów budowlanych, wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje:  

  

10. Dokumenty odniesienia  

  

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 797 z dnia 16 kwietnia 2020 r.) 

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

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

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).  

  

  

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

  

I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

SST-03 CPV 45261211-6 Roboty betonowe i żelbetowe  

  

1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem ław, stóp, ścian fundamentowych, wieńców na ścianach murowanych, 

rdzeni oraz stropu.  

  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

-  elementy żelbetowe określone w Projekcie.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne".  

  

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi 

prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  

  

Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 

betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  

  



 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  

  

Zaczyn cementowy -  mieszanina cementu i wody.  

  

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

w/c-  wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym  

  

Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu.   

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

  

2. MATERIAŁY  

  

2.1. Wymagania ogólne  

  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w:  

  

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 

2020 poz. 133 z poźn. zm.).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst 

jednolity Dz. U. 2020 poz. 215 z poźn. zm.).  

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, tekst 

jednolity Dz. U. 2019 poz. 155)  

  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

  

2.2. Wymagania szczegółowe  

  

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  

  

2.2.1.1. Cement  

  

a) Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-EN 

1971:2012 o następujących klasach:  

  

- 32,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: 32,5–52,5 MPa)  

  

- 42,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: 42,5–62,5 MPa)  

  

- 52,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: >52,5 MPa)  

  

b) Wymagania dotyczące składu cementu  

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012,  

  

c) Oznakowanie opakowania  

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 

zawierający następujące dane:  

oznaczenie,  

  

- nazwa wytwórni i miejscowości,  

  



 

- masa worka z cementem,  

  

- data wysyłki,  

  

- termin trwałości cementu.  

  

d) Świadectwo jakości cementu  

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.  

  

Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

  

• dla cementu pakowanego (workowanego):  

  

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami), - 

magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).   

  

2.2.1.2. Kruszywo do betonu  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na 

placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie ulegały 

zanieczyszczeniu i nie mieszały się.  

  

2.2.1.3. Woda  

  

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca się stosowanie 

wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika 

pośredniego.  

    

2.2.2. Mieszanka betonowa  

  

Można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową 

wykonywaną w Wytwórni: Beton konstrukcyjny żwirowy C20/25, C25/30;.  

  

2.2.3. Stal zbrojeniowa  

  

Zastosować stal zbrojeniową - konstrukcyjna B500SP. Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania 

norm. Odbiór stali zbrojeniowej na budowie:  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 

stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  

  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 

wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 

zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  

  

2.2.4. Podkładki dystansowe  

  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z 

drewna, cegły lub prętów stalowych.  

  

2.2.5. Deskowania  

  

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały stosowane na 

deskowania nie mogą deformować się pod wpływem i warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z 

mieszanką betonową.  

  

3. SPRZĘT  

  

Wykonawca powinien dysponować m.in.:  

  

1) do przygotowania mieszanki betonowej: - betoniarkami o wymuszonym działaniu,  



 

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, - odpowiednio 

przeszkoloną obsługą.  

  

2) do wykonania deskowań:  

  

-  sprzętem ciesielskim,  

  

3) do przygotowania zbrojenia: - giętarkami,  

- nożycami,  

- prostowarkami,  

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.  

  

4) do układania mieszanki betonowej:  

- pojemnikami do betonu,  

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  

  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania techniczne w 

zakresie BHP.  

  

4. TRANSPORT  

  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

    

4.1. Transport składników mieszanki betonowej  

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 

zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1. Zakres wykonania robót  

Roboty związane z wykonaniem ław, stóp, ścian fundamentowych, wieńców na ścianach murowanych, rdzeni oraz 

stropu należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12 Betonowanie można rozpocząć 

po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.  

  

1.2.1. Wykonanie deskowań  

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.  

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania 

nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą 

betonową.  

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach 

dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać 

również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, 

korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, 

wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).  

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 

odpowiednimi normami.  

  

5.2.2.  Przygotowanie zbrojenia  

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

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać4 mm, w przypadku 

większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. 

  



 

  

5.2.3. Montaż zbrojenia  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 

lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, 

a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.  

  

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej  

  

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  

  

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

  

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

  

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

  

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.  

  

5.2.7. Pielęgnacja betonu  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W 

czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 

Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

  

6.1. Zakres kontroli i badań  

  

6.1.1. Deskowania  

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  

  

6.1.2. Zbrojenie  

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  

  

6.1.3. Kontrola sprzętu  

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST.  

  

6.1.4. Tolerancja wymiarów Uwagi ogólne  

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane niżej 

tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.  

    

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:  

  

- na 1 m. wysokości - 5 mm  



 

  

- na całą wysokość konstrukcji - 20 mm  

  

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem powierzchni 

podporowych:  

- powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm  

  

- powierzchni górnych - +/-8 mm  

  

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - 

+/8 mm Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm  

  

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia 

i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu 

urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.  

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana 

jest wpisem do Dziennika Budowy.  

  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne”.  

Ławy, stopy, słupy, belki, wieńce, podciągi - Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do obliczenia 

ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  

Ściany, stropy - Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni konstrukcji. Do obliczenia ilości przedmiarowej 

przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor projektu 

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót.  

Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie 

dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym.  

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.  

  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST-01 „Wymagania ogólne”.  

Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie:  

  

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

Zamawiającego  

  

Płaci się za ustaloną ilość [m3] konstrukcji żelbetowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

  

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB  

  

- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg 

własnej dokumentacji Wykonawcy. oczyszczenie podłoża, dzierżawę stemplowań, wykonanie  

deskowania z rusztowaniem, oczyszczenie deskowania, przygotowanie i transport mieszanki betonowej,  

    

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, wykonanie konstrukcji 

betonowej, wykonanie przerw dylatacyjnych, wykonanie przerw roboczych uszczelnienie przerw 

roboczych montaż taśm bentonitowych pielęgnację betonu, rozbiórkę deskowań i rusztowań,  

  



 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu,  

  

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

  

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu  

  

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu  

  

PN-EN 197-1:2012 - Cement Część 1 :Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku  

  

PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. cz2. Ocena i weryfikacja stałości i właściwości użytkowych  

  

PN-EN 196-3:2016-12 - Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości  

  

PN-EN 196-6:2019-01 - Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.  

  

PN-EN  196-1:2016-07  - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  

  

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie  

  

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy  

  

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego  

Metoda przesiewania  

  

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne  

  

PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 1: Pręty, walcówka i 

drut do zbrojenia betonu  

PN-EN ISO 15630-2:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 2: Zgrzewane siatki i 

dźwigary kratowe  

  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020 

poz.  

133 z poźn. zm.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 

1065 z późniejszymi zmianami)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

  

I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

SST-04 CPV 45262522-6 Roboty murarskie  

  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot SST.  

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

murowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01 – Wymagania ogólne.  

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1  

  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

n/w robót murowych występujących w obiekcie:  

  

- murowanie ścian nośnych  

  

- ścianek działowych  

  

1.4. Określenia podstawowe  

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

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną , SST i 

poleceniami Zamawiającego.  

  

2. Materiały  

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

  

2.2. Cement  

Do przygotowania zapraw stosować cement Portlandzki lub hutniczy.  

  

2.3. Wapno  

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosować wapno mokro gaszone otrzymane z wapna palonego 

lasowanego wodą lub wapno hydratyzowane  

  

2.4. Kruszywo  

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosować piasek wolny od iłów, gliny oraz ziemi roślinnej. Dla zaprawy 

murarskiej wielkość ziaren powinna mieścić się w granicach 0,25 do 2,0 mm  

  

2.5. Materiał do murowania  

  

Ściany konstrukcyjne murowane: ściany gr. 24cm, wykonane z bloczków z betonu komórkowego kl. 600 

i wytrzymałości na ściskanie min. 2,50 MPa.  

Cegła ceramiczna pełna wymiary 65x120x250 mm  

  

2.6. Zaprawy budowlane  

  

2.6.1. Zaprawy murarskie  

Do wznoszenia ścian działowych należy stosować zaprawę cementową marki M10. Przygotowanie zapraw do 

robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła 

być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować 

piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej należy stosować cement 



 

portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

  

3. Sprzęt  

Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacją umowy.  

  

4. Transport.  

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego.  

  

5. Wykonanie robót.  

  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

  

5.2. Wykonanie robót  

  

5.2.1. Mur  

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Otwory instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

  

5.2.2. Spoiny  

Spoina powinna wynosić 10 mm w spoinach pionowych, podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

  

6. Kontrola jakości robót.  

  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak:  

  

Obrys muru  

- Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:  

- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm  

- w wysokości kondygnacji ±20 mm,  

- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.  

  

Grubość muru  

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe nie powinny być większe niż:  

  

- dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości %, % i 1 elementu 

murowego,  

- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, -  - ±20 mm, w przypadku 

murów szczelinowych.  

  

Wymiary otworów (w świetle ościeży)  

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  

  

-  szerokość + 6 mm, - 3 mm, - 

 wysokość + 15 mm, - 10 

mm.  

  

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  

  



 

- szerokość + 10 mm, - 5 mm, -  wysokość + 15 

mm, - 10 mm.  

  

Grubość spoin  

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:  

  

- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, 

odchyłki + 5 mm, - 2 mm, -  w spoinach pionowych: 

grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm.  

  

W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, 

zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubość 

spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie 

grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do 

tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. W murach 

przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5-10 

mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na 

głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm.  

  

6.2. Kontrola jakości  

  

Bloczki piaskowo-wapienne i cegła ceramiczna  

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:  

  

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach i cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej,  

  

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

  

– wymiarów i kształtu bloczków,  

  

– liczby szczerb i pęknięć,  

  

– odporności na uderzenia,  

  

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom  

laboratoryjnym.  

  

Zaprawy  

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

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy.  

  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

  

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  

  

Jednostką obmiarową jest:  

- 1m2 ściany murowanej.  

- 1m wmontowanego nadproża.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  

Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

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

ilości tych 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 tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 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 nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB.  

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty 

potwierdzone przez Inspektora.  

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły.  

  

Przy odbiorach oceniane będą kolejno:  

  

- Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,  

  

- Zgodność z dokumentacją rysunkową.  

  

- Zgodność z wymogami producenta systemu;  

  

- Sprawdzenie poprawności systemowej.  

  

- Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)  

  

- Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.  

  

- Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać:  

  

- W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku  

  

- W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem;  

  

- Odchylenie od linii prostej powierzchni  

  

- Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych.  

  

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 

odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy.  

  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 

Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścian murowanych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego  

  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

  

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  

  

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

  

- murowanie ścian,  

  

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, zamurowanie otworów 

komunikacyjnych,  

  



 

- zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,  

  

- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w STB  

  

- Płaci się za ustaloną ilość [m] montażu nadproży, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

  

- przygotowanie stanowiska roboczego  

  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

  

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  

  

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

  

- montaż nadproży,  

  

- obmurowanie nadproży  

  

- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w STB  

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  

PN-EN 771-1+A1:2015-10/Ap1:2018-08 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne  

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy murowe silikatowe  

  

PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu 

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)  

PN-EN 771-4+A1:2015-10/Ap1:2016-12 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego  

  

PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 5: Elementy murowe z kamienia 

sztucznego  

PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: Elementy murowe z kamienia 

naturalnego  

  

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  

PN-EN 459-3:2015-06 - Wapno budowlane cz.3 ocena zgodności  

  

PN-B-10104:2014-03 - Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy 

murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do 

zaprawy  

  

PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: Wymagania podstawowe  

  

PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  



 

  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

SST-05  CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne  

  

1. WSTĘP.  

  

1.1. Przedmiot ST.  

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót izolacyjnych w odniesieniu do 

wykonania zadania opisanego we Wstępie SST-01 – Wymagania ogólne.  

  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem obejmując:  

  

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  

- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.  

- Izolacje termiczne ścian, dachu, przegród poziomych  

  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

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

i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

2. MATERIAŁY  

Wszelkie podane w niniejszej specyfikacji materiały można zastąpić równoważnymi innych producentów pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.  

  

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

  

- Płyta fundamentowa: izolację poziomą posadzek projektowanych na poziomie gruncie 

wykonać z papy termozgrzewalnej;  

  

- Dach – membrana EPDM gr. 1,5 mm  

  

- folia PE  

  

2.2. Izolacje termiczne  

  

-  Ocieplenie płyty fundamentowej – polistyren XPS gr. 10 cm. 

- Ocieplenie ścian zewnętrznych – wełna mineralna – 036, gr. 15-18 cm, ocielenie attyki 

gr. min.5 cm. 

-  Izolacja posadzki na gruncie – styropian EPS 100 15 gr. 10 cm. 

-  Izolacja tarasu - styropian EPS 100 15 gr. 20cm, w łazience należy wykonać izolację 

termiczną konstrukcji tarasu i schodów od spodu z kontynuacją na ściany wysokość min. 100 cm, 

036 min. 5 cm. 

-  Izolacja schodów – styropian EPS 036 min. 15 cm     

  

2.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach państwowych i świadectwach ITB.  

  

3. SPRZĘT  

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania izolacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacją umowy.  

  



 

4. TRANSPORT  

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w SST 01 – Wymagania ogólne pkt. 4. Pozostałe wymagania podano 

pkt. 2 niniejszej ST.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Poszczególne izolacje wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i ich kartą techniczną.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

6.1. Materiały izolacyjne.  

  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania.  

  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on 

zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym).  

  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej.  

  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

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

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

  

- dokumentacja techniczna,  

  

- dziennik budowy,  

  

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

  

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

    

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

  

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  

  

8.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:  

  

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:  

  

nie większa niż 2 mm,  

  

w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawędzi od kierunku 

pionowego:  

nie większe niż 1,5 mm  



 

  

ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości Powierzchni i krawędzi od kierunku 

poziomego:  

nie większe niż 2 mm  

  

ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w dokumentacji  

nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m  

  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

  

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji lub montażu płyt warstwowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: - 

dostarczenie materiałów,  

  

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

  

- zagruntowanie podłoża,  

  

- wykonanie izolacji wraz z ochroną,  

  

- uporządkowanie stanowiska pracy.  

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby 

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

  

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów – 

Określanie giętkości w niskiej temperaturze.  

PN-EN 13583:2012 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Określanie odporności na grad PN-B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory 

asfaltowe stosowane na zimno  

  

PN-EN ISO 527-3:2019-01 - Tworzywa sztuczne --  Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu -- Część 3:  

  

Warunki badań folii i płyt  

  

PN-EN ISO 4593:1999 - Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu PN-EN 

13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z 

wełną mineralną -- Specyfikacja  

  

 

  

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

  

I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

SST-06 CPV 45442100-8 Roboty tynkarskie  

  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot SST.  

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

tynkarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01 – Wymagania ogólne  

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1  

  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  



 

  

– wykonanie tynków wapienno-cementowych i gładzi gipsowych, 1.4. Określenia podstawowe  

  

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

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST i 

poleceniami Zamawiającego  

  

2. Materiały  

  

– środki gruntujące  

  

– środki do czyszczenia podłoża  

  

– gotowa zaprawa tynkarska  

  

– woda  

  

3. Sprzęt  

  

Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi.  

  

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.  

  

4. Transport.  

  

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego  

  

5. Wykonanie robót  

  

TYNKI  

  

5.1 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeśli mur 

jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki 

zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić 

z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez  

zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 

muru należy zwilżyć wodą.  

Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub 

druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża.  

Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone 

przed korozją.  

  

5.2 Roboty właściwe – tynkowanie  

Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są między innymi we wnętrzach 

pomieszczeń . Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Gładź 

należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

  

  

6. Kontrola jakości robót.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :  

  

– jakości zastosowania materiałów i mieszanek tynkarskich,  

  

– prawidłowości przygotowania podłoży ,  

  



 

– przyczepności tynków do podłoża  

  

– grubości tynku,  

  

– wyglądu powierzchni tynku ,  

  

– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach 

dylatacyjnych.  

  

– zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy wyposażenia budynku przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem  

– zachować staranność przy skuwaniu tynków, z usunięciem luźnych fragmentów tynków – bez uszkodzenia 

podłoża ceglanego lub innego  

  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 tynków wewnętrznych  

  

8. Odbiór robót  

  

Wg zasad określonych w „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w SST-01- Wymagania ogólne . 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w pkt. 6.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Podczas 

odbioru należy sprawdzić:  

  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  

- poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

  

Niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp.,  

- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża.  

    

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

  

- ocenę wyników badań,  

  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

  

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  

Jeżeli chociaż jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 

niezgodności i po ponownym wykonaniu prac przedstawić roboty do ponownego odbioru; jeżeli odchylenia nie 

zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykonania, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 

odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umowy. W 

przypadku, gdy nie są możliwe podane powyższe rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych robot na własny koszt i wykonania ich ponownego zgłoszenia do odbioru.  

  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 

technicznej. Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie:  

  



 

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

Zamawiającego  

  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

  

- przygotowanie stanowiska roboczego montaż rusztowań,  

  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

  

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, osadzenie kątowników stalowych na krawędziach wypukłych  

  

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat III,  

  

- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w STB  

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  

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

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  

  

PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności PN-EN 

13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy  

  

PN-EN  197-1:2012  -  Cement  --  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów 

powszechnego użytku  

  

PN-EN ISO 9000:2015-10/Ap1:2017-07 - Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia  

  

PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: Wymagania podstawowe  

  

PN-EN 998-1:2016-12 - Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania PN-

B10114:2017-07 - Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie 

według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy  

  

  

  

  

  

  

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

  

I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

SST-07 CPV 45442100-8 Roboty malarskie  

  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot SST.  

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

malarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01 – Wymagania ogólne  

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1  

  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

n/w robót malarskich występujących w obiekcie: Malowanie tynków ścian i sufitów: –malowanie farbami 

lateksowymi  

  

1.4. Określenia podstawowe  



 

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

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną , SST i 

poleceniami Zamawiającego.  

  

2. Materiały  

  

2.1. Farby budowlane gotowe  

Farby lateksowe (opcjonalnie ceramiczne) odporne na ścieranie – pomieszczenie obsługi teleskopu oraz 

pomieszczenie magazynowe.   

  

2.2. Środki gruntujące  

Przy malowaniu farbami lateksowymi powierzchni betonowych lub tynków nie zaleca się gruntowania, o ile 

instrukcja użycia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej na chłonnych podłożach należy stosować 

do gruntowania farbę lateksową rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  

  

3. Sprzęt  

Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu agregatów tynkarskich.  Do prac na wysokości należy stosować 

rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.  

  

4. Transport.  

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

  

5. Wykonanie robót.  

  

5.1. Roboty przygotowawcze  

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu nowych tynków i miejsc 

naprawionych. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, 

tłuszczu). Tynki uprzednio malowane farbami należy oczyścić ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzyć 

i umyć wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów stare farby ani pyłu po starej 

powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. Elementy metalowe należy 

przed malowaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zapraw, odtłuścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Podłoża drewniane i z materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, bez zepsutych i wypadających 

sęków oraz zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy,  

starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia naprawić szpachlówką. Powierzchnia podłóg 

powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, tłuszczu).  

Podłogi należy oczyścić ze wszelkich wykwitów oraz odkurzyć i umyć wodą. Po umyciu powierzchnia podłóg nie 

powinna wykazywać śladów pyłu.  

  

Malowanie ścian zmywalnymi farbami lateksowymi do pomieszczeń wilgotnych w kolorze białym półmat, -

Malowanie sufitów farbami lateksowymi do pomieszczeń wilgotnych w kolorze białym półmat  

  

5.2. Roboty właściwe – malowanie i nanoszenie powłok izolacyjnych  

Roboty powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż + 50 C i nie wyższej niż 250 C, a temperatura 

podłoża nie przekraczała 200 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylacje. Elementy które w czasie robót mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonic przed zabrudzeniem. Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb i powłok.  

  

Powłoki malarskie powinny być :  

  

– niezmywalne przy stosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;  

  

– aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk;  

  

– jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Zamawiającym; 

–   bez uszkodzeń prześwitów podłoża, śladów pędzla;  

  

– bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek;  



 

  

6. Kontrola jakości robót.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do malowania:  

  

podłoża:  

– wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym  

  

materiałów  

– czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich –   terminy przydatności do użycia podane na 

opakowaniach  

– wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu  

  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których 

widać : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypełniaczy, kożuch, ślady pleśni, trwały nie dający 

się usunąć osad, nadmierne utrzymujące się spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.  

  

Po wykonaniu malowania należy ocenić jakość powłok malarskich biorąc pod uwagę :  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym, z odległości 

około 0,5 m;  

– sprawdzenie zgodności barwy i połysku przez porównanie w świetle rozproszonym  

– wyschniecie tej powłoki z wzorcem producenta  

– sprawdzenie odporności na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  

W szczególności przy wykonywaniu robót należy zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy 

wyposażenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .  

  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

  

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. Jednostką obmiarową wykonania 

gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2].  

  

    

8. Odbiór robót  

  

Wg zasad określonych W „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w SST-01- Wymagania ogólne. 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

  

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 

technicznej. Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie:  

  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez Zamawiającego  

  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania wewnętrznych powierzchni, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

  

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub 

wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB.  

  

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB  

  

- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg 

własnej dokumentacji Wykonawcy.  

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

  



 

- wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłożach,  

  

- wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania malowania wewnętrznych powierzchni 

znajdujących się na rysunkach w PW.  

  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

  

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub 

wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB.  

  

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB  

  

- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg 

własnej dokumentacji Wykonawcy.  

  

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

  

- zagruntowanie podłoża,  

  

- pielęgnacja robót objętych STB  

  

- wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania 

robót objętych STB  

  

10. Dokumenty odniesienia  

  

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

  

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz  

  

PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania  

  

PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe  

  

PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe  

  

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i 

beton -- Część 1: Klasyfikacja  

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity  

  

– Klasyfikacja  

  

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje  

  

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  

  

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  

  

   



 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

  

I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

SST-08 CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot SST.  

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

posadzkowych i wykładzinowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01 – 

Wymagania ogólne.  

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1  

  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

n/w robót posadzkowych i wykładzinowych występujących w obiekcie :  

–   układanie płytek ceramicznych i gres na ścianach i podłogach  

  

1.4. Określenia podstawowe  

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

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną , SST i 

poleceniami Zamawiającego.  

  

2. Materiały Posadzki:  

Posadzki – w pomieszczeniach mokrych – płytki ceramiczne, w pozostałych pomieszczeniach panele 

podłogowe. W garażu zatarta podłoga z betonu zbrojonego. 

- W pomieszczeniach wilgotnych i z dużym natężeniem ruchu, zwłaszcza przy wejściach do budynku, 

należy zapewnić odpowiedni standard antypoślizgowości posadzek, min. R9.,  

 

Ściany:  

Okładziny i powłoki ścienne 

a) Okładziny ścienne– w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, okładzina z płytek ceramicznych do 

wysokości min. 2,0 m od podłogi. Powierzchnie ścian pod płytki ceramiczne (płyty g-k, beton 

komórkowy) należy zagruntować izolacją przeciwwodną w płynie na całej powierzchni. Alternatywnie 

zastosować materiał 

łatwo zmywalny, np. żywicę malowaną na ścianie. 

b) Farby lateksowe (opcjonalnie ceramiczne) odporne na ścieranie – pomieszczenie obsługi teleskopu oraz 

pomieszczenie magazynowe. 

c) Okładziny wokół ujęć wody poza pomieszczeniami higienicznosanitarnymi – projektowany fartuch 

naścienny wokół zlewu lub umywalki, zmywalny i odporny na działanie wilgoci, płytki ceramiczne lub 

powłoki malowane. 

d) Wewnętrzne lico ścian z płyt g-k – zatarte połączenia płyt g-k , malowane farbami akrylowymi lub 

lateksowym.   

 

Kleje do płytek gresowych ściennych i podłogowych:  

- mieszanka cementowa z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami - spływ < 0,5mm  

- spoinowanie po 8 h  

- wysoka elastyczność klasa S1  

Wysoka przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2, po starzeniu≥0,5 N/mm2 Reakcja na ogień klasa A1  

  

Spoiny elastyczne:  

- wodoodporne - odporne na zabrudzenia i grzyby i pleśnie  

- zawierające tras ( eliminuje wykwity)  

- odporne na wnikanie wody  

- baza mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi modyfikatorami polimerowymi  



 

  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać rzecznie lub przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego.  

  

4. Transport.  

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego.  

  

5. Wykonanie robót.  

Zaleca się zagruntowanie podłoża preparatem gruntującym, zgodnie z instrukcją producenta.  

Grunt na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych o gęstości ok. 1,0 kg/dm3, Prace należy wykonywać przy  

temperaturze powietrza od +5 do +25 stopni Celsjusza oraz wilgotności poniżej 80 %. Posadzki należy wykonać 

zgodnie technologią wybranego producenta. Podłoże powinno stanowić powierzchnię czystą, niepyląca, bez 

ubytków i tłustych plam. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót podłogowych i okładzinowych, należy 

przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania. Okładziny posadzek i ścian wykonać zgodnie z technologią 

producenta danego materiału.  

  

6. Kontrola jakości robót.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do robót właściwych :  

  

podłoża:  

  

– sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień,  

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m przykładanej w 

dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu.  

– Dla okładzin z płytek na ścianach tolerancja odchyłek nie może przekraczać 2 mm na długości 2 m;  

– sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania;  

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuż spoin na całej ich długości, 

której odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki,  

– sprawdzenie grubości warstwy klejącej pod płytkami, która powinna być zgodna z ustaleniami niniejszej 

specyfikacji lub instrukcja producenta;  

  

materiałów:  

– czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania wyrobów używanych w robotach okładzinowych i podłogowych  

  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki/ściany.  

Jednostką obmiarową jest 1mb cokołu.  

  

8. Odbiór robót  

Wg zasad określonych w „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w SST-01- Wymagania ogólne . 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 

technicznej. Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie:  

  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez Zamawiającego  

  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek z płytek gresowych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

  

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub 

wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB.  



 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB  

- Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5mm, 

oczyszczenie powierzchni i nawilżenie -  Przecięcie i dopasowanie płytek.  

- Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej.  

- Wymierzenie punktów wysokościowych.  

- Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej.  

- Ułożenie płytek.  

- Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów.  

  

- Spoinowanie płytek.  

- Pielęgnacja robót objętych STB -  Oczyszczenie i zmycie posadzki.  

- Wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania 

posadzek z płytek ceramicznych  

  

Płaci się za ustaloną ilość [m] wykonania cokolików, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

  

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub 

wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB.  

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB  

- przygotowanie stanowiska roboczego  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

- wykonanie cokolików odpowiednich do typu posadzki,  

- pielęgnacja robót objętych STB  

- wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania 

cokolików  

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  

PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 

wymagania  

  

PN-EN 14411:2016-09 - Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości 

właściwości użytkowych i znakowanie  

PN-EN 12004-1:2017-03 - Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości 

właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie  

  

PN-EN 13888:2010 - Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi i posadzki.  

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” zeszyt 5 : Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB 2020 r.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

  

I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

SST-09 CPV 45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

  

1. Wstęp  

  

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w 

zakresie montażu stolarki budowlanej w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01 – Wymagania ogólne  

  

1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1  

  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

n/w robót w zakresie stolarki budowlanej występujących w obiekcie:  

– montaż stolarki/ślusarki drzwi wewnętrznych i zewnętrznych  

– montaż ślusarki okiennej zewnętrznej,  

  

1.4 Określenia podstawowe  

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

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST i 

poleceniami Zamawiającego.  

  

2. Materiały  

 a) Okna, witryna – okna aluminiowe z przekładką termoizolacyjną i szybami zespolonymi (min. 2 szyby), 

Umax = 0,9 W/m²K. Należy zapewnić niezbędną ilość nawietrzaków. Szkło bezpieczne klejone, klasa 

antywłamaniowej min. P2. 

b) Parapety – wewnętrzne z aglomarmuru. 

c) Drzwi zewnętrzne – drzwi wejściowe stanowią część witryny, z przekładką termoizolacyjną i szybami 

zespolonymi (min. 2 szyby), Umax =1,3 W/m²K. 

d) Drzwi wewnętrzne – drzwi drewniane płytowe, zamki patentowe, drzwi do łazienki z niewielkim 

przeszkleniem szybą matową i kratkami wentylacyjnymi. Drzwi do pom. wilgotnych należy zabezpieczyć 

od dołu 

przed podciekaniem poprzez montaż uszczelki. Drzwi do pomieszczenia technicznego ciepłe. 

 

Uwaga: Stolarkę zewnętrzną należy zamontować w sposób zapewniający ciągłość ocieplenia 

zewnętrznego, łącznie ze szpaletami, tzw. „ciepły montaż” w warstwie ocieplenia. 

3. Sprzęt  

Roboty wykonuje się ręcznie.  

  

4. Transport.  

Do transportu drzwi służą dowolne środki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do 

przewożenia tego typu materiału szklanego. Wyroby powinny być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

  

5. Wykonanie robót.  

  

5.1 Roboty przygotowawcze  

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. Otwory dostosować do 

wymagań wybranego producenta stolarki.  

  

5.2 Roboty właściwe  

    

- Drzwi:  

Przed zamontowaniem skrzydeł drzwiowych należy zamontować i sprawdzić ustawienie ościeżnic (odpornych na 

wilgoć) w pionie i poziomie. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. Po zamontowaniu, 



 

drzwi należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach elementów stolarki . Powierzchnia powłok elementów 

stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, poprawek, i rys i odprysków.  

  

- Okna:  

Warunki przystąpienia do robót:  

przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowanych odchyłki 

mogą wynosić nie więcej niż:  

- szerokość - +10 mm  

- wysokość - +10 mm  

- dopuszczalna różnica długości przekątnych - 10 mm przed przystąpieniem do montażu stolarki należy 

sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych.  

  

Prace związane z montażem stolarki budowlanej:  

  

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,  

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,  

- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki,  

- wypełnienie pianka szczeliny miedzy ościeżem i ościeżnicą,  

- silikonowanie złączy,  

- usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu, - osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, - montaż 

parapetów.  

  

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać żadnych 

materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić 

dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku 

występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawi. 

Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w 

miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do 

spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych 

murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie 

murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w 

inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie 

zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub 

szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoka 

antykorozyjna. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 

większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy 

dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnia 

profili ościeżnic, a tynkiem lub inna zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, która po 

zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić 

położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie 

zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi 

podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z 

pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy 

sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy 

uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem 

uszczelniającym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się 

aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa.  

  

Osadzenie parapetów  

  

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych 

powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy 

osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej niż 1,0 m. Należy 

wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance 

montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z rama okienna i 

murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. 

Styk parapetu z oknem i ściana uszczelnić silikonem.     

6. Kontrola jakości robót.  

– zgodności wymiarów  

– sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby  

– sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  



 

– sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki  

  

W szczególności powinny być oceniane:  

  

jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane, zgodność zastosowanych materiałów z 

dokumentacją budowlaną, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność 

działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, pion i poziom zamontowanej stolarki i 

ślusarki, wodoszczelność przegród, badania okuć,  

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 

więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie 

może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m  

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

  

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości 

prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. Dostarczaną na plac budowy 

stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 

dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.  

  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów.  Jednostką 

obmiarową jest 1m zamontowanych parapetów.  

  

8. Odbiór robót  

Wg zasad określonych w „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w SST-01- Wymagania ogólne . 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeni 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w pkt. 6.  

  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne”. Płaci się za ustaloną 

ilość [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

  

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub 

wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB,  

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB,  

- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg 

własnej dokumentacji Wykonawcy, -  przygotowanie i oczyszczenie podłoża, -  obsadzenie 

ościeżnic z uszczelnieniem.  

- zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć  

- montaż drzwi, okien i podobnych elementów, -  uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

- likwidacje stanowiska roboczego,  

- wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu drzwi i okien i podobnych elementów 

znajdujących się na rysunkach w PW.  

  

Płaci się za ustaloną ilość [m] wmontowanych parapetów, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

  

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub 

wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB,  

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB,  

- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg 

własnej dokumentacji Wykonawcy,  

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

- obsadzenie parapetów,  

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

- likwidacje stanowiska roboczego,  

- wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu parapetów.  



 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i 

drzwi zewnętrzne  

PN-EN 14351-2:2018-12 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 2: Drzwi 

wewnętrzne  

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja  

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 - Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-

wapniowokrzemianowe -- Część 1: Definicja i opis  

PN-EN 14220:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w zewnętrznych oknach, zewnętrznych skrzydłach 

drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach -- Wymagania jakościowe i techniczne  

PN-EN 14221:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w wewnętrznych oknach, wewnętrznych skrzydłach 

drzwiowych i wewnętrznych ościeżnicach -- Wymagania jakościowe i techniczne  

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi 

zewnętrzne  

PN-EN 16580:2015-09 Okna i drzwi -- Skrzydła drzwiowe odporne na wilgoć i bryzgi wodne - - Badanie i 

klasyfikacja  

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja PN-EN 12208:2001 Okna i 

drzwi -- Wodoszczelność – Klasyfikacja  

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja  

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i 

klasyfikacja  

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - -  

Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności  

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony -- Kuloodporność -- Wymagania i klasyfikacja  

PN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- 

Wymagania i klasyfikacja  

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja PN-EN 12519:2018-10 

Okna i drzwi -- Terminologia  

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport PN-B-

91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi – Terminologia PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane -- 

Złącza klinowe -- Wymagania i badania  

PN-EN 15269-2:2013-03 - Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 2:  

Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych PN-EN 15269-

5+A1:2016-11 - Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych Część 5: 

Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, 

przeszklonych, o obramowaniu metalowym  

PN-EN 15998:2011 - Szkło w budownictwie -- Bezpieczeństwo w przypadku pożaru, odporność ogniowa --  

Metodyka badania szkła do celów klasyfikacji  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Stolarka budowlana i szklenie . 

Wyd. Arkady W-wa 1990 r .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

  

I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

SST-10 CPV 45421146-9  Roboty w zakresie wykonania sufitów podwieszanych  

  

  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

sufitów podwieszanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00 – Wymagania ogólne  

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1  

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i dźwiękochłonnych 

stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki 

sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

SST i poleceniami Inżyniera.  

  

2. MATERIAŁY  

  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”.  

  

Materiały potrzebne do wykonania robót  

  

Sufity modułowych montowane na systemowych kratownicach  

  

Parametry:  

Sufit podwieszany– sufit podwieszony z płyt g-k (lub termatex) na ruszcie systemowym podwieszonym do 

konstrukcji tarasu, kasetonowy, malowane farbami akrylowymi lub lateksowymi. w pomieszczeniach higieniczno – 

sanitarnych z płyt impregnowanych GKI o podwyższonej odporności na wilgoć. 

b) Strop tynkowany –uzupełnienie i wyrównanie powierzchni tynkiem, malowanie farbą akrylową lub lateksową.   

 

Zastosowane materiały muszą wchodzić w skład jednego systemu danego producenta. Wo60/cd60 w układzie 

krzyżowym dwupoziomowym na zawiesiach systemowych.  

Pojedyncze płytowanie płytami hydro gr 1,25 mm -pomieszczenia łazienek. Reakcja na ogień a2s1d0 

Sufity podwieszane - montaż sufitu podwieszanego na podkonstrukcji systemowej.  

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy 

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg 

PN-EN 10142+A1: 1997.  

    

  

- Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 

cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :  

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),  

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, -  wyglądem powierzchni – 

bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.  



 

- Wieszak w 60/100 Profile nośne 60/27  

- Profile przyścienne 28/27 Akcesoria stalowe  

- służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: łączniki 

wzdłużne,  

- uchwyty bezpośrednie długie, uchwyty bezpośrednie krótkie, kołki rozporowe plastikowe, 

metalowe, kołki szybkiego montażu, kołki wstrzeliwane.  

  

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych 

wg pkt. 2.3.  

  

3. SPRZĘT  

  

Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”.  

  

Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

  

4. TRANSPORT  

  

Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej.  

  

Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej 

do polskich przepisów przewozowych.  

  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 

każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

- nazwę i adres producenta,  

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, datę produkcji i nr partii,  

- wymiary,  

- liczbę sztuk w pakiecie,  

- numer aprobaty technicznej,  

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak budowlany.  

  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i 

mocnym podkładzie.  

Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane w pozycji 

poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. Transport 

i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w suchym 

pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze 

stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami 

widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma.  

    

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

  

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. Pomieszczenia powinny być 

suche i dobrze przewietrzone.   

Poszczególne rodzaje sufitów wykonać wg zaleceń i instrukcji poszczególnego producenta.  

 

  



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”.  

  

Badania w czasie wykonywania robót  

  

Częstotliwość i zakres badań  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 

materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), wymiary (zgodnie z tolerancją),  

- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,  

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.   

  

Wyniki badań  

Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

    

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne”.  

Sufity podwieszane - jednostką obmiaru jest 1 m2 sufitu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 

sufitów wg dokumentacji projektowej.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

- Nie większa niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2szt na całej długości łaty kontrolnej 2m  

- Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej  

- Nie większa niż 2mm na długości łaty kontrolnej 2m  

- Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji  

  

Zgodność z dokumentacją  

  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.  

  

Wymagania przy odbiorze  

  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

  

Sprawdzeniu podlega:  

  

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów,  

- przygotowanie podłoża,  

  

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

  

wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 

kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 

kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 

prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 

2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 

być wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:  



 

  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku  

Powierzchni od płaszczyzny  

i krawędzi od linii prostej  

Powierzchni i krawędzi od kierunku  Powierzchni od płaszczyzny  

i krawędzi od linii prostej  pionowego  poziomego  

Nie większa niż 2mm i w  

liczbie nie większej niż 2szt  

na całej długości łaty  

kontrolnej 2m  

Nie większe niż 1,5mm i 

ogółem nie więcej niż 3mm 

w pomieszczeniach do 3,5m 

wysokości oraz nie więcej 

niż 4mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości  

Nie większe niż 2mm i  

ogółem  nie większej niż  

3mm na całej powierzchni  

ograniczonej ścianami,   

belkami itp.  

Nie większa niż 2mm na   

długości łaty kontrolnej   

2m  

  

  

  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  Ogólne 

wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST-01 „Wymagania ogólne”.  

Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie:  

  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez Zamawiającego  

  

  

  

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje:  

  

- przygotowanie stanowiska roboczego  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, uporządkowanie miejsca wykonywania 

robót,  

- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, likwidacje stanowiska roboczego, - 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity PN-EN 13964:2004 (U)  

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  

PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  

  

PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  

  

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych  

  

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  

  

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości.  

  

  

  

 

  

  

  

  



 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

SST-11 CPV 45261310-0  Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe  

  

  

1. WSTĘP  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

pokryciem dachowym obróbkami blacharskimi i rynnami w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania 

opisanego w pkt. 1. 1 wymagań ogólnych.  

  

1.2. Zakres stosowania STWIORB  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

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

robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 

oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  

- Obróbek blacharskich  

- Rynien i rur spustowych  

  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 

STWIORB B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.4  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 

rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2. MATERIAŁY  

  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STWIORB B-00.00.00 (kod  

4500000001) „Wymagania ogólne "pkt 2  

Ponadto materiały stosowane do wykonania obróbek dachowych powinny mieć m.in.:  

- Deklarację właściwości  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, - 

 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

Materiał:  

a) Cokół – wykończyć obróbką blacharską z kapinosem. Na elewacji zaznaczyć cokół jako odcinający się 

kolorystycznie od całości elewacji. 

b) Obróbki blacharskie – wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej, w kolorze ciemnym 

szarym. 

c) Rury spustowe – ze stali ocynkowanej powlekanej, wg rozwiązań systemowych zgodnych z katalogiem 

wybranego producenta.  

3. SPRZĘT  

  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „Wymagania ogólne" pkt 3.  

  

3.2 Sprzęt do wykonania robót  



 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt 

powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.  

  

4. TRANSPORT  

  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB „Wymagania ogólne" pkt 4.  

  

4.2 Transport materiałów  

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. 

niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.  

Zaleca się układanie blach w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementu z blachy jest 

większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać 1 m.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5.  

  

5.2 Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów robót.  

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 

wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu i obróbki blacharskie.  

  

5.3 Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych i poziomych 

dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

  

5.4 Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych  

W dachach, w warstwach pokrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku 

podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachów. 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-94701:1999 i 

PN-B-94702:1999.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 

Wymagania ogólne" pkt 6.  

Kontrola wykonania podkładów dachów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 

Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2. 

Kontrolę pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm:  

  

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-

EN 507:2002, PN-EN 5081:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej 

STWIORB.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1. Jednostką obmiarową jest: dla robót:  

- obróbki blacharskie - 1 m2 rynny i rury spustowe - 1 m 

wykonanych rynien lub rur spustowych  

    

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  

  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  



 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne" pkt 8.  

  

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 

podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

  

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

  

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian i kominów itp.  

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien  

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych  

  

Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz wad i 

usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, sprawdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z 

zamówieniem.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.  

  

9.2 Obróbki blacharskie  

Cena wykonania 1m2 obróbek obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i umocowanie 

obróbek w podłożu uporządkowanie stanowiska pracy  

  

9.3 Rynny i rury spustowe  

Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i umocowanie 

rynien i rur spustowych uporządkowanie stanowiska pracy  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

10.1 Normy  

  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych  

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej lub 

cynkowej.  

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 

układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1 :Stal  

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2 :Aluminium  

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3 :Stal odporna na korozję.  

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze 

stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

aluminiowej układanych na ciągłym podłożu.  

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

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

    

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

    

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

    

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



 

  

Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:  

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.  

  

 

  

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

SST-12 CPV 45450000-6 Ocieplenia ścian budynków  

  

  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

  

1.1. Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru -termoizolacji i ocieplenia ścian budynków w odniesieniu do wykonania zadania 

opisanego w pkt. 1. 1 wymagań ogólnych.  

  

1.2. Zakres stosowania STWIORB  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

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

robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 

oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie systemów ociepleniowych 

wykonywanych w budynkach .  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 

sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów 

ociepleniowych oraz izolacji termicznych.  

  

1.4. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  

  

- Podłoże - powierzchnia ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, 

organicznym i powłokami farb.  

  

- Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub > warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  

  

- Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 

termoizolacyjne.  

  

- Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.  

  

- Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile.  

  

- Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 

mechaniczne systemu. Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z 

ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 

alkaliów.  



 

  

- Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.  

    

- Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 

tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 

zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 

barwę.  

  

- Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do zapewnienia funkcji 

technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

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

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  

  

  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

2.2. Okładzina elewacji 

Tynk – projektowany tynk cienkowarstwowy metodą lekką – mokrą, tynk silikonowy lub silikatowy 

w celu uniknięcia zapleśnienia i zagrzybienia. 

2.3. Cokół – tynk mozaikowy. 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  

  

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo - oznakowanie znakiem budowlanym 

oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany", Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia, daty produkcji.  

  

2.4. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

  

2.4.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 

szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania 

przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 

wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

  

2.4.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 

cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, 

zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, 

zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy 

ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 

stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy 

(stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.  

  

2.4.3. Płyty termoizolacyjne:  



 

  

Płyta styropianowa do zastosowana do izolacji termicznej w systemie lekkim, mokrym. Płyta termoizolacyjna z 

ekspandowanego polistyrenu do klejenia i kołkowania, samogasnąca, sezonowana. WLG 040 100 x 50 cm , 

grubość 2 – 26 cm. Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern 

głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna 

być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie. Styropian 

winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 stC. Można je przyklejać lepikiem asfaltowym 

zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na działanie 

rozpuszczalników wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol lub 

równoważny), klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) - nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem. 

Szczegółowe wymagania dotyczące styropianów określone są w aprobatach technicznych ITB stwierdzających 

przydatność do stosowania w budownictwie. Współczynnik przewodzenia ciepła dla: fs 20, fs 15 λ= 0,038; 0,040 

W/mK (w temp.10°C)- wymagany chłonność wody Płyty styropianowe PS-E FS 20; FS 15są naturalnie 

hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80 % paro- 

przepuszczalność Płyty styropianowe PS-E FS 20; FS 15 przepuszczają parę wodną. Przepuszczalność pary 

wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h m) odporność na ściskanie Naprężenia ściskające przy 10% 

odkształceniu względnym wymagane - 100,0; 80,0 Kpa wytrzymałość na rozrywanie Wytrzymałość na rozrywanie 

siła prostopadłą do powierzchni płyty wymagana - 150,0; 100,0 Kpa zdolność samo gaśnięcia Płyty styropianowe 

PS-E FS 20; FS 15 jak wszystkie pozostałe zgodnie z normą PN-B-20130:1999 posiadają zdolność samo gaśnięcia, 

tzn. gasną po odcięciu źródła płomienia ognia.  

Wymiary  

Format 1000 x 500mm (standard), grubość od 10 do 500mm co 10mm. Wykończenie krawędzi 

Krawędzie płyt mogą być nie frezowane lub też frezowane na dwa  

sposoby: na zakładkę lub na pióro-wpust. Wymiary płyt frezowanych W przypadku płyt frezowanych 

ważna jest tzw. powierzchnia krycia. Powierzchnia krycia: 960 x 470mm, grubość od 50 do 150mm co  

10mm  

  

2.2.4. Łączniki mechaniczne:  

  

kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki 

dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 

termicznej o frezowanych krawędziach.  

aluminiowa podkonstrukcji pod okładziny ścienne elewacyjne  

  

2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 

zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana 

jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.  

  

2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 

g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

  

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie  

  

zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla 

poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami 

elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni 

- typu baranek lub rowkowy („kornik", żłobiony),  

  

masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 

Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych,  

  

masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy akrylowej) 

gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach 

powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany,  

  



 

masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury 

powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych.  

  

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 

uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  

    

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  

  

profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej 

krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,  

  

narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 

siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 

uszkodzeniami mechanicznymi,  

listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi 

materiałami (np. ościeżnicami),  

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych 

na powierzchni BSO,  

taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 

szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,  

  

pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej,  

  

siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania 

wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do 

wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  

  

siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania detali 

elewacji (boniowanie, profile),  

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), 

wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,  

  

podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), 

dostosowane do montażu z BSO.  

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów.  

  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 

systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 

Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej 

Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  

  

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 

Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na 

rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

(ZUAT).  

  

2.4.  Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  

  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej),  

- są właściwie oznakowane i opakowane,  

  

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów.  



 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.  

  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

    

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z  

  

instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i  

  

transport).  

Podstawowe zasady przechowywania:  

  

środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 

zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 

producenta, - materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 

przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

izolacja termiczna - płyty wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych, siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w 

warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  

  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3  

3.2.  Sprzęt do wykonywania BSO  

  

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych,  

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 

zapraw i klejów budowlanych,  

  

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania 

typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past,  

  

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 

szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety 

natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,  

  

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, piły ręczne i 

elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),  

  

3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 

talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 

powierzchni,  

  

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  

  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV  

  

45000000-7, pkt 4  

  

4.2.  Transport materiałów  

  

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 

aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków 

transportowych i przepisami ruchu drogowego.  

  



 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 

wodnego i innymi.  

  

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  

  

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, 

wciągniki, wózki.  

  

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 

zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 

stosować: kliny, rozpory i bariery.  

  

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące, takie, jak:  

maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  

  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5  

  

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  

  

wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 

renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący 

powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,  

  

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy,  

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 

ubytki,  

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 

montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 

przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,   

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 

tynki wewnętrzne  

i jastrychy,   

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  

  

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 

twardości, nasiąkliwości i równości.  

- Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 

tkaniny.  

  

- Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 

powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok 

za pomocą rylca.  

  

- Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 

pędzla lub spryskiwacza.  

  

- Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 

płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od 

rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 

tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w 

pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do 

norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie).  



 

  

- Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  

  

- Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 

podłoży istniejących wietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 

przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą 

„pull off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także 

wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.  

  

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 

(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan 

techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,  

  

5.4. Przygotowanie podłoża  

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  

  

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 

materiału podłoża,  

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 

wyrównawczą),  

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  

  

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 

atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 

wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 

oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają 

odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 

obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia 

należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.  

  

5.5.1. Gruntowanie podłoża  

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą 

jego powierzchnię.  

  

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej  

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej 

listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także 

profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą 

sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 

placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej 

powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie 

należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 

(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 

wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po 

związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 

ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość 

łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) od 

rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a 

następnie wkręcić lub wbić trzpienie.  

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny 

dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, 

profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

    

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 

powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią 



 

za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 

zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  

  

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  

  

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych  

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

  

5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 

48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę 

tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w STWIORB należy te wymagania opisać).  

Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 

Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 

środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich 

należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 

6  

  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych  

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  

  

6.2.1. Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 

powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej STWIORB. 6.2.2. Ocena podłoża  

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 

niniejszej STWIORB.  

  

6.3. Badania w czasie robót  

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 

określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 

zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:  

  

- 6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 

warstwy gruntującej), równości powierzchni,  

  

- 6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 

ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń,  

  

- 6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),  

  

- 6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 

zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 

szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 

większej niż 0,2 mm,  

  

  

  

  



 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania 

(w przypadku systemowego wymagania),  

- 6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  

- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, - malowania - pod 

względem jednolitości i koloru.  

  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 

ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  

  

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoża,  

- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  

  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania.  

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 

załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 

nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej 

STWIORB. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  

  

6.4.2. Opis badań odbiorowych  

  

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 

systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny 

uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w 

pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 

2004 r. M in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o 

fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania 

normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze".  

  

Obowiązują także wymagania:  

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 

być większe niż 7 mm,  

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.  

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i 

stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 

możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  

  

  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-

7, pkt 7  

  

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania  

  

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 

iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu 

cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  

  

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 

od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 



 

obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich 

krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.  

    

  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor projektu 

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego 

odbioru końcowego. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.  

  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST-01 „Wymagania ogólne”.  

Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie:  

  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez Zamawiającego  

  

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne 

rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

  

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie:  

  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

  

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają:  

  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  

- ocenę i przygotowanie podłoża,  

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,  

- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, 

krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,  

- gruntowanie podłoża,  

- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 

wypełnienie ewentualnych nieszczelności,  

- szlifowanie powierzchni płyt,  

- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót 

ociepleniowych,  

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,  

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,  

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 

dekoracyjnych (profili), - wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 

brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 

wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki 

zbrojącej itp.,  

- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 

narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 

zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.  

- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, 

okładziny elewacyjne, ewent. malowanie,  



 

- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

zanieczyszczeń,  

    

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z 

zaleceniami producenta,  

- likwidację stanowiska roboczego.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  

10.1.Normy  

  

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-71/B-06280 Konstrukcje z 

wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. PN-70/B-10026 Ściany 

monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania. PN-68/B-10020 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje 

zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie.  

Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-02025:2001 

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 

zbiorowego.  

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania.  

  

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

  

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

późniejszymi zmianami).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).  

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

zmianami). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 

664). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 

2004 r.).  

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.  

  

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

  

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

  



 

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  

  

ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.  

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. - ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. 

Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  

  

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 

izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo 

Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, 

ITB 2003 r. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

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

  

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

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  

  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).  

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 

Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.  

  

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

SST-13 CPV 45233250-6 -  Nawierzchnie z kostki brukowej  

  

1. WSTĘP  

1.1. Zakres robót.  

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm   

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm: 

a) jezdni z kostki koloru szarego   

1.4. Określenia podstawowe  

• Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 

przystawanie elementów.  

• Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 

stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.  

• Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.  

• Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 

przeznaczonych do komunikacji.  



 

• Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi.  

• Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" .  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 1.  

  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 2.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2.  

2.2.Betonowa kostka brukowa grubość 6 cm szara 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  

  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 

ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych 

nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

  

Lp.  Cecha  
Załącznik 

normy  
Wymaganie  

1  2  3  4  

1  Kształt i wymiary  

1.1  Dopuszczalne odchyłki w mm od  

zadeklarowanych wymiarów  

kostki,  grubości                       < 

100mm  

> 100mm  

C  Długość   Szerokość        

Grubość   

  

  

±2            ±2            ±3  

±3            ±3            ±4  

 Różnica pomiędzy 

dwoma pomiarami 

grubości, tej samej 

kostki, powinna być  

≤ 3 mm  

1.2  Odchyłki płaskości i pofalowania  

(jeśli maksymalne wymiary kostki  

> 300 mm), przy długości  

pomiarowej   

300 mm 

400 mm  

C  Maksymalna (w mm) 

wypukłość                     wklęsłość  

  

  

1,5                                    1,0 

2,0                                    1,5  

2  Właściwości fizyczne i mechaniczne  

2.1  Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z 

udziałem soli odladzających (wg 

klasy 3, zał. D)  

D  Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, 

przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  



 

2.2  Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu  

F  Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy 

pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 

wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 

N/mm długości rozłupania  

2.3  Trwałość   (ze względu na 

wytrzymałość)  

F  Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 

spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 

konserwacja  

2.4  Odporność na ścieranie (wg klasy 

3 oznaczenia H normy)  

G i H  Pomiar wykonany na tarczy  

  

  

  

  

  

  

szerokiej 

ściernej, wg 

zał. G normy 

badanie 

podstawowe  

Bohmego, wg zał. H normy -badanie 

alternatywne  

      ≤ 23 mm  ≤20.000mm3/5000 mm2  

  

2.5  

  

Odporność na 

poślizg/poślizgnięcie  

  

I  

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 

lub polerowana - zadawalająca odporność,   

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 

zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 

zał. l normy (wahadłowym przyrządem do badania 

tarcia)  

3  Aspekty wizualne  

3.1  Wygląd  J  a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 

odprysków,   

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych,   

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne  

3.2   

  

3.3  

Tekstura  

  

Zabarwienie (barwiona może być 

warstwa ścieralna lub cały 

element)  

J  a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 

producent powinien opisać rodzaj tekstury,   

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 

porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 

odbiorcę,   

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 

zmianami we właściwościach surowców i zmianach 

warunków twardnienia nie są uważane za istotne  

    

  Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników  

atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu 

spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie 

barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowoglinowy 

(nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci 

białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w 

wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w 

okresie do 2-3 lat. 2.2.2. Składowanie kostek  

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni  

Należy stosować następujące materiały:  

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku spełniającego 

wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,   

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.  

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 3.  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  



 

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  

- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 

urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 4.  

Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.   

  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.    

5.3. Konstrukcja podbudowy  

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię powinno 

być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02.  

5.4. Obramowanie nawierzchni  

 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z 

wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  

układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w 

celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  

    

5.5. Podsypka  

  Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 

powinny być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać ±1 cm.   Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela 

się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

a) współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

b) wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  

  W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 

się.  

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.  

Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być 

zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania Kształt, wymiary, 

barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.  

5.6.2. Warunki atmosferyczne  

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej 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. matami ze słomy, papą itp.).  

5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 

niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 

kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 

układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka 



 

do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 

przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, 

przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 

przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 

przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 

powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 

powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia 

się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 

itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 

ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 

podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie 

w kierunku wzdłużnym kostki.  

  Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne  

  Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.  

    

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu 

należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 

7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w 

porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne  

wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia 

przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,  

b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp.  

określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

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

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

Lp.  
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów  
Częstotliwość badań  Wartości dopuszczalne  

1  Sprawdzenie podłoża lub koryta  Wg SST D-04.01.01.  

2  Sprawdzenie ew. podbudowy  Wg SST D-04.04.02  

3  Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni  

wg SST D-08.01.01; D-08.03.01  



 

4  Sprawdzenie podsypki  

(przymiarem liniowym lub metodą 

niwelacji)  

Bieżąca kontrola j: grubości, 

spadków i cech 

konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacją 

projektową i specyfikacją  

Wg pktu 5.6; odchyłki od 

projektowanej grubości +1 cm  

5  Badania wykonywania nawierzchni kostki   

  

  

a) zgodność z dokumentacją 

projektową  

Sukcesywnie na każdej 

działce roboczej  

-  

  

  

b) położenie osi w planie  

(sprawdzone geodezyjnie)  

Co 100 m i we wszystkich 

punktach  

charakterystycznych  

Przesunięcie od osi projektowanej 

do 2 cm  

  

  

c)   rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym)  

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych  

Odchylenia: +1 cm; -2 cm  

  

  

d)  równość w profilu 

podłużnym (wg BN-68/8931-

04 -  łatą czterometrową)  

Jw.  Nierówności do 8 mm  

  

  

e)  równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona łatą 

profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem 

cechowanym oraz przymiarem 

liniowym względnie metodą  

Jw.  Prześwity między łatą a 

powierzchnią do 8 mm  

  

  

niwelacji)  

f)   spadki poprzeczne  

(sprawdzone metodą niwelacji)  

Jw.  Odchyłki od dokumentacji 

projektowej do 0,3%  

  

  

g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym)  

Jw.  Odchyłki od szerokości 

projektowanej do ±5 cm  

  

  

h) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 

(oględziny i pomiar przymiarem 

liniowym po wykruszeniu dług. 

10 cm)  

W 20 punktach 

charakterystycznych 

dziennej działki roboczej  

Wg pkt-u 5.6.5  

  

  

i)   sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia  

Kontrola bieżąca  Wg dokumentacji projektowej lub 

decyzji Inżyniera  

6.4. Badania wykonanych robót  

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

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Sposób sprawdzenia  

1  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków  

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, 

kolorów kostek, spękań, plam, 

deformacji, wykruszeń , spoin i szczelin  

2  Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie  

Geodezyjne sprawdzenie położenia 

osi co 25 m i w punktach 

charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab. 2, Ip. 5b)  

3  Rzędne wysokościowe, 

równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne 

i szerokość  

Co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych (wg metod i 

dopuszczalnych wartości podanych w 

tab. 2, Ip. od 5c do 5g)  



 

4  Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami 

oraz wypełnienie spoin i szczelin  

Wg pktu 5.5   

  

7. OBMIAR  ROBÓT.  

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 7.  

  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, 

obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST.  

                      

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 8.  

Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i wymogami Inżyniera , jeżeli 

pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

a) przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  

b) wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  

c) ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" oraz 

odpowiednich SST.  

  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.  

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- przygotowanie podłoża,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- wykonanie podsypki,  

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  

- ułożenie i ubicie kostek,  

- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  

- pielęgnację nawierzchni,  

    

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, - 

 odwiezienie sprzętu.  

  Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących jak:  

podbudowa, obramowanie .  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

NORMY  

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

powszechnego użytku  

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań   

PN-EN 13242:2004   Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  

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

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu  

BN-64/8931-01    Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

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

D.04.04.02.    Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

D.04.01.01.    Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

D.08.01.01.    Krawężniki betonowe  

D.08.03.01.    Betonowe obrzeża chodnikowe  

  

  


