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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót , związanych z przebudową budynku po szkole 
podstawowej zlokalizowanego w Maziarni 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 
[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i 

wykończeniowych obiektu budowlanego 

[2] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych 
oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[3] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[4] Bezpieczeństwo realizacji 
robót budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale 
także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z 

[5] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa,przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego 

[6] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach 

[7] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 
państwowy,wskazujący,ze zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

[8] Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[9] Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 
• Dziennik budowy 
• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu [10] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego 

[11] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 
obiektu,   służące   planowaniu,   organizowaniu,   kosztorysowaniu   i   rozliczaniu 
inwestycji 



[12] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie  materiału  budowlanego (betonu, 
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[13] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna  funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba 
posiadająca   odpowiednie   uprawnienia   budowlane   i   będąca   członkiem   Izby 
Inżynierów Budownictwa 

[14] Kierownik budowy Samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z  bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych,  która 
może  sprawować  osoba   posiadająca  odpowiednie  uprawnienia   budowlane  i 

  będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
[15] Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach 

normowych 
[16] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z 

Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
[17] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na 

podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiałów, na rzutu kosztów pośrednich i zysku 

[18] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
[19] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów 

podstawowych 
[20] Kosztorys 

powykonawczy 
Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z 
uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 
w trakcie realizacji robót 

[21] Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 
półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany 
oraz ich części 

[22] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[23] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 
realizowanej inwestycji 

[24] Norma zuŜycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 

[25] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość technicznie -użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami 

[26] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót 
[27] Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych elementów 

budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej wytrzymałości a 
także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 

[28] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 
budowlanych 

[29] Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu 
budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 

[30] Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 
żądania zapłaty 

[31] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury 
(przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu 

[32] Przepisy techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich 
usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego 

[33] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 

[34] Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących 
w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to 
też roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia 
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na 
obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas 
dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 
budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 

[35] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 
etapów robót 

[36] Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, 
lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie 
przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości 



[37] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący 
ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[38] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. 

[39] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 
certyfikat 

 

1.5 Zakres robót objętych specyfikacją 
1.5.1     Roboty budowlane związane z wykonaniem szybu wewnętrznego dla windy dla 
niepełnosprawnych.. 
1.6 Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 

1.6.1.    Projekt budowlany 
1.7 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
1.7.1 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 
obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w 
którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru 

1.7.2 Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

1 Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 

2 Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi 
prowadzonymi w modernizowanym budynku. 

1.8       Materiały 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych z 
Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997r -MP 
22/97 poz.216) 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów 
wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 
stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U 55/98 poz.30 lub 
wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym 
dokonywana jest ocena zgodności). 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla 
materiałów nie wymienionych w pkt a) i b)(wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca, 
1998r w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728) 



Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w 
którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i 
obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z 
warunkami określonymi a Rozporządzeniu MSWiA z24 lipca 1998r w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U.99/98 poz.637) 

1.8.1 Źródło uzyskiwania materiałów 

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót 

1.8.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

4. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

5. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

1.8.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Nywki kontroli będą podstawa do 
akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości 

1.8.4 Materiały nie odpowiadające wymogom 

1. materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, lub złożone w miejscy wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli inspektor nadzoru 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem 



1.8.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 

1.8.6 Wariantowe zastosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru 

1.9 Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych 
robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu , zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

1.10 Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych towarów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Kontraktem 

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy 



4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
Budowy 

1.11     Wykonanie robót 
1.11.1   Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem, oraz 
jakości zastosowanych materiałów i wykonania Robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu 
organizacji Robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważna 
decyzje. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.12     Kontrola jakości 

1.12.1 Program zapewnienia jakości 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa, ST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru 

2. Program zapewnienia Jakości będzie zwierać: 
a)   część ogólną opisująca: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
• metody zapewniania bezpieczeństwa a pracy pracownikom i osobom 

postronnym 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
• wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót 
• system(procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 

Robót 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
• sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów,nastaw 



mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt 
w procesie technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru 

b)część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi 
• rodzaje ii ilość środków tran sporu 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
• sposób procedurę pomiarów i badań 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

1.12.2 Zasady kontroli jakości Robót 

7. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założona jakość Robót. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt,zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów i Robót. 

9. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zadąć od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadawalający. 

10. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

11. Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. 

12. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważna legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedur badań.Inspektor Nadzoru 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji 

13. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie 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 rzetelność 
wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy 
laboratorium Wykonawcy zlatana usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów 

14. Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
 

1.12.3 Pobieranie próbek 

 

1. 



2. 
3. 

4. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadzić 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 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru Robót. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.12.3 Badania i pomiary 

 

1. 

2. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora . 
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. 

 

1.12.4 Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru 

2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 
Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy 
i producenta materiałów 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.



4. Inspektor nadzoru  może  pobierać próbki  materiałów i  prowadzić niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z ST i 
Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca 

1.12.5 Atesty jakości materiałów 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
zgodność z odpowiednimi nor mani i ST 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia 
materiału dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej 
cechy 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

1.12.6 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy 

3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 
dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy 
będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru 

5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 
 

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
• datę przekazani przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
• uzgodnione       przez   Inspektora   Nadzoru   program   zapewniania   jakości   i 

harmonogram robót 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn 

przerw w robotach 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta 
• daty wstrzymania robót z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych 
• wyjaśnienia m, uwagi i propozycje Wykonawcy 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 
• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto 

je przeprowadził 
• inne istotne informacje o przebiegu robót 



6. Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się 

7. decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

8. Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona kontaktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót 

Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego elementu robót. Obmiary wykonawca Robót przeprowadza w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiarów 

Dokumenty Laboratoryjne 

dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
z Inspektorem Badzoru.Do0kumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne 
być udostępniane na każde życzenia Inspektora nadzoru 

Pozostałe dokumentu 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące 
dokumentu: 

• protokoły przekazania terenu budowy 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
• protokoły odbioru robót 
• protokoły z narad i ustaleń 
• korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy 

1 Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na tereni  Budowy w  miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym 

2 Zaginiecie    któregokolwiek    z    dokumentów    budowy    spowoduje    jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem 

3 wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i 
przedstawiane na życzenia Zamawiającego 

1.13     Obmiar robót 

1.13.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych  Robót zgodnie z 
dokumentacją Projektowa i ST. W jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym 
Obmiaru   robót  dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzonych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.Błędne 
dane zostaną skorygowane według instrukcji Inspektora Nadzoru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwaniem 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

1.14 Zasady określające ilości Robót i materiałów 



2. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

3. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, 
objętości będą wyliczone w m

3
 jako długość przemożna przez średni przekrój 

4. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 

1.15 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

2. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca 
przedstawi ważne świadectwa kwalifikacyjne. 

4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót 

1.16      Czas przeprowadzenia obmiaru 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów 

 

2.0 Odbiór robót 



2.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od  ustaleń odpowiadających ST,  Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w 
niektórych wypadkach): 
a.)        odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b.)        odbiorowi częściowemu 
c.)        odbiorowi końcowemu 
d.)        obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora) 

2.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

5. 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, ST i uprzednimi 
ustaleniami 

2.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.4 Odbiór końcowy robót 

1. Odbiór końcowy robót na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 
odniesieniu do ilości jakości i wartości 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, 
licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
2.8.5 

4. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot 
uzupełniających Robót poprawkowych. 

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje,że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości 



wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych 

2.5 Dokumenty do odbioru końcowego 

1. podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót 
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do  odbioru  końcowego  Wykonawca jest zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty: 

 

• dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami 
• specyfikacje techniczne 
• uwagi   i   zalecenia   Inspektora   Nadzoru,   zwłaszcza   przy   odbiorze   Robót 

zanikających i ulegających zakryciu 
• recepty i ustalenia techniczne 
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 

i PZJ 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
• sprawozdania techniczne 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
• zakres i lokalizację wykonanych robót 
• wykaz wprowadzonych  zmian  w stosunku  do   Dokumentacji   projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 

4. w przypadku, gdy wg komisji,Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

5. wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

6. termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja 

2.6        Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. Odbiór   ostateczny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu   z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego 

3.0        Podstawy płatności 

4.0        Ustalenia ogólne 

1. Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robot 

2. Cena jednostkowa w pozycji  będzie  uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie 

3. cena jednostkowa obejmować będzie: 
 

• robociznę bezpośrednią 
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na 

teren Budowy, iż powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy) 
• koszty pośrednie w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy( w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody budowa dróg itp.) koszty 
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 



budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania 
robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone z obowiązującymi przepisami 
4. do cen jednostkowy nie należy wliczać podatku VAT 

5.0        Przepisy związane 

Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robot, 
podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 

2.    ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1.1.      Wstęp 

1.1.1.    Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórka elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu związanych 
ze zmianą konstrukcji dachu wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych. 

1.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.3 

1.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z 
rozbiórka elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu związanych z modernizacją 
budynku wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych i obejmują: 

• rozbiórka obróbek blacharskich okapów pasów nadrynnowych itp. 
• rozbiórka rynien i rur spustowych 
• rozbiórka opaski betonowej 
• wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki na odległość do 10km 
• opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do wykonania 
robót rozbiórkowych 

1.1.4.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.2. Materiały 
Nie występują 

1.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych oraz usunięciem gruzu 
należy używać: 

• młoty  ręczne   pneumatyczne  wiertnice  i  wiertarki   udarowe,   które   nie  wpływają 
niekorzystnie na istniejące konstrukcje zwłaszcza stropowe 

• usuwanie gruzu oraz papy i płyt pilśniowych należy prowadzić przy użyciu rękawów 
zsypowych (kubełkowych) 



Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora 

1.4.  Transport 
Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał 
budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

1.5. Wykonanie robót 

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 
istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.Nie dopuszczalne jest 
palenie usuwanych elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenia stref 
rozbiórki przy robotach prowadzonych na dachach modernizowanych obiektów. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce utylizacji 
wyrobów pochodzenia bitumicznego. 

1.6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu 
i stanu obiektu po wykonanych pracach. 
Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

1.7.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

1.7.1     Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa robót zwianych z rozbiórka są: 
• dla konstrukcji murowych, podkładów betonowych, 
• dla posadzek pokryć dachowych obróbek blacharskich 
• dla rynien rur spustowych 

1.8. Odbiór robót 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

1.9. Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych .Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III 
Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych 
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3.ZBROJENIE BETONU 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem   niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  
dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych płyt wykonywanych na mokro. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   
przetargowy   I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

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

W zakres tych robót wchodzą: 

• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-0. 
• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami oraz określeniami w ST. „Wymagania ogólne". 

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 
2.1. Stal zbrojeniowa. 

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6; 
2) Własności mechaniczne i technologiczne stali; 

• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 
odpowiadaj wymaganiom podanym w PN-81/H-S4023. Najważniejsze 
wymagania podano  w tabeli poniżej. 

 

Gatunek stali Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a-
średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2aOSO) 

B500SP 6-32 410 min.590 16 

• technologicznej   próbie   zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień; 



3) Wady powierzchniowe. 

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań; 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem; 
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 

/   jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i 
prętów gładkich; /   jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów 

żebrowanych o 
średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych 
średnicach; 

4) Odbiór stali na budowie. 

• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

/ znak wytwórcy; /  średnicę nominalną; 
/ gatunek stali; 
/ numer wyrobu lub partii; 
/ znak obróbki cieplnej; 

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 
2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu; 

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący: 

/   na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczeń; 

/  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych; 

/   pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5mm na 1m długości pręta; 

• Magazynowanie stali zbrojeniowej 

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

5)   Badanie stali na budowie. 
•     Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

/   nie ma zaświadczenia j akości ( atestu); 

/   nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych; /   stal pęka przy gięciu; Decyzję o przekazaniu 
próbek do badań laboratoryjnych 

podejmuje Inspektor Nadzoru. 
 
 

3. Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub 



mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

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

5. Wykonanie robót. 
5.1. Wykonywanie zbrojenia. 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

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

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń; 

• Czyszczenie   prętów   powinno   być   dokonywane   metodami   nie   powodujący 
zmian   we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji; 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane; 

• Haki odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264; 

• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-
03264; 

• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami; 

c) Montaż zbrojenia. 

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; 

•     Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych; 

• Montaż  zbrojenia   z   pojedynczych   prętów   powinien   być   dokonywany 
bezpośrednio  w deskowaniu. 

• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 

• Zbrojenie   prętami   pojedynczymi   powinno   być   układane   według 
rozstawienia   prętów oznaczonego w projekcie. 

• Dla zachowania właściwej   otuliny należy układane w   deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia 

6. Kontrola jakości 

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

 

7. Obmiar robót 



Jednostką obmiarową jest l tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

9. Odbiór robót 

10. Odbiór zbrojenia 
 

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy; 

• Odbiór powinien polegać   na   sprawdzeniu zgodności   zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z 
rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 
prętów betonem; 

9. Podstawa płatności 

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

10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. BETON 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

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

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 
Belka żelbetowa 
Nad projektowaną bramą zaprojektowano belkę żelbetową. 
Beton C20/25, chudy beton C12/15 

 

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

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

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy C10/12–C20/25 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C20/25 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

• oznaczenie 

• nazwa wytwórni i miejscowości 

• masa worka z cementem 

• data wysyłki 

• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone 
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 



196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990. 

• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 
użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach) 

• dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 

do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 

• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 
0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy  
– B-20 dla wykonania konstrukcji . 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasiąkliwość nie większa jak 4% 
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 



od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm

3
, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

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

4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

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

• Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 

• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożli-
wiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 



pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

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

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

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

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu.Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-
nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 



ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 

• Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej 
o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku 
temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

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

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-
niami. 
(2) Okres pielęgnacji 

• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, 

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, 
że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują 
nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju 
nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, 
tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 



po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i 
następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym.Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

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

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m

3
 wykonanej konstrukcji. 

B.04.02.00 – 1 m
3
 wykonanego podbetonu. 

 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad podanych powyżej. 
 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3

 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

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

objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

 
 

. 



5. ROBOTY MUROWE 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów  

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

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

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

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

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

• Wymiary jak poz. 2.2.1. 

• Masa 4,0-4,5 kg. 

• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł 
badanych 

• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 
wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 
wymagania nie powinna być większa niż: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na 

ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 



1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

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

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu 



robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 
15% całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 

należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły 
jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia 
zazębione boczne. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

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

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

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

1. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 



Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

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

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 
 

 



6. TYNKI 
 

1. Wstęp. 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
– Tynki cementowo-wapienne 

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

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

2.  Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

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

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 



zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

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

5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

6.  Kryteria oceny jakości i odbioru 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

7.  Kontrola jakości 
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. 
 

8.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 



9.  Odbiór robót 
9.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 

9.2. Odbiór tynków 

9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

9.  Podstawa płatności 
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

 



7. ROBOTY ELEWACYJNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot i zakres robol 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem w systemie bezspoinowym  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu aplikację zestawu materiałów do docieplenia i wykończenia ścian 
zewnętrznych budynku , która polega na przymocowaniu do ścian, płyt ze styropianu za 
pomocą kleju i łączników, wzmocnieniu ich warstwą zaprawy klejącej zbrojonej tkaniną 
szklaną i wykończeniu całości wyprawą tynkarską akrylową 
1.2. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 
Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 12 maja 
2004r.(Dz.U.Nrl09 poz.1156) Załącznik nrl. a w przypadku ich braku z normami branżowymi, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą 
być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie 
wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od 
ich stosowania. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi 
wymaganiach ogólnych, p.6. 

 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wszelkie materiały do wykonywania docieplenia i wykończenia ścian wg SST i 
kompletnego 

systemu muszą posiadać Aprobatę ITB   Ocieplenie zaprojektowano zestawem materiałów 
niskiej przepuszczalności pary wodnej i dobrej izolacyjności akustycznej. 

• Grunt do gruntowania ścian 
• Klej do przyklejania styropianu 
• Płyty ze styropianu; EPS100-038 
• Łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 4sztuki na Im2 

• Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
• Siatka z włókna szklanego o gramaturze min 145g/m2 

• Podkład tynkarski, ewentualnie preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej 
• Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, narożniki ochronne, taśmy 
uszczelniające) 
• System ociepleń powinien mieć odporność na uderzenia (udarność) gwarantującą 
przeniesienie energii uderzenia nie mniejszą niż: 

 3 Jule dla systemu z zastosowaniem elewacyjnych płyt styropianowych i mineralnego 
tynku  cienkowarstwowego. 
 Mineralna cienkowarstwowa zaprawa tynkarska winna posiadać aktualną klasyfikację 
niepalności. 

• Cokół wykończony tynkiem mozaikowym , żywicznym gr. 2 mm 
W narożach budynków, przy otworach okiennych i drzwiowych oraz przy cokole osadzić 

kątowniki aluminiowe. Do poziomów 2,0m powyżej terenu wykonać siatkę pod tynkiem. 
 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w p.lll części ogólnej specyfikacji. 
Do wykonania docieplenia ścian 

niezbędne są. Mieszarka z mieszakiem 
koszykowym Szpachla oraz kielnia 
Pace długie ze stali nierdzewnej do nakładania zaprawy Pace 
krótkie ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru zaprawy 
Samoprzylepne taśmy papierowe do wykonywania łączeń i 



oddzieleń Urządzenia do transportu pionowego oraz 
rusztowana stojakowe 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p.4 części ogólnej specyfikacji. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności oraz wg STO. 

 
 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji icchnicznej wykonywania i 

odbioru robót - część ogólna, p. V. Docieplenie wykonać w kompletnym wybranym systemie, 
który posiada Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z 
uwzględnieniem Certyfikatu Zgodności i wytycznych i instrukcji producenta. 

Zasady przygotowywania podłoży. 
Ściany murowane oczyścić i wyrównać zaprawą cementowo-wapienną zagłębienia 

większe niż 30mm. Należy przestrzegać zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta. 
5.1. Mocowanie płyt styropianowych 
• Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża (nierówności 
i odchylenia od pionu wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować 
preparatem gruntującym 
• Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować 
łącznikami mechanicznymi co Im listwy metalowe z okapnikiem 

• Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną 

• Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin na 
zaprawę klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - punktową grubość pokrycia do 
lOmm, powierzchnia pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę zaszpachlować zaprawą 
w miejscach przyłożenia płyt. 

• Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną 
• Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą; łącznikami KIlSOz trzpieniem plastikowym 
na głębokość min. 8cm. 
5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej 

• Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia 
• Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą. 

• Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, 
nałożenie siatki wzmacniającej (arkusze o wym. 20x35cm pod kątem 45° na naroża 
otworów, naniesienie warstwy zaprawy o gr. lmm dla wygładzenia 

Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona. 
5.3. Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 
• Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20'*CJ 

wilgotność 60% 

• nakładanie tynku akrylowego gr lmm z zatarciem o fakturze „baranka" 

5.4. Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian 
• temperatura powietrza od 5 do 25°C 

• temperatura podłoża od 5 do 25°C 
• prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie 
nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach 
deszczu 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANYCH 
Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były 

dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę 
bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 



do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 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. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne warunki podano w p.VTI części ogólnej 

specyfikacji. Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 
docieplanej powierzchni.Aprobaty Techniczne, ściśle 
wg opracowanej przez 1TB Instrukcji z uwzględnieniem 
Certyfikatu Zgodności i wytycznych i instrukcji 
producenta Zasady przygotowywania podłoży. 
Ściany murowane oczyścić i wyrównać zaprawą cementowo-wapienną zagłębienia 

większe niz 30mm. Należy przestrzegać zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta. 
5.1. Mocowanie płyt styropianowych 
• Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża (nierówności 
i odchylenia od pionu wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować 
preparatem gruntującym 
• Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować 
łącznikami mechanicznymi co Sm listwy metalowe z okapnikiem 

• Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną 

• Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin na 
zaprawę klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - punktową grubość pokrycia do 
lOmm, powierzchnia pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę zaszpachlować zaprawą 
w miejscach przyłożenia płyt. 

• Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną 
• Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą, łącznikami KI180z trzpieniem plastikowym 
na głębokość min. 8cm. 
5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej 

• Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia 
• Nakładanie zaprawy kłejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą. 

• Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, 
nałożenie siatki wzmacniającej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kątem 45° na naroża 
otworów, naniesienie warstwy zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia 

• Dodatkowa warstwa siatki na parterze do wysokości 2,0m. 

• Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona. 
5.3. Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 
• Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20°C, 
wilgotność 60% 

• nakładanie tynku akrylowego gr. Imm z zatarciem o fakturze „baranka" 

5.4. Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian 
• temperatura powietrza od 5 do 25°C 

• temperatura podłoża od 5 do 25°C 
• prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie 
nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach 
deszczu 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANYCH 
Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były 



dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę 
bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych nonn. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne warunki podano w p VII części ogólnej 

specyfikacji. Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 
docieplanej powierzchni, 

llosc robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki podano w p.VIH części ogólnej specyfikacji. 8 1. Odbiór robót Ocena 
i odbiór stanu przygotowania podłoża pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termicznej 
- odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji 
- odbiór wykonania ocieplenia w miejscach szczególnych elewacji 
- sprawdzenie i odbiór prawidłowości wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna 
szklanego 
- odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
- odbiór poprawności zamontowania rynien, rur spustowych o obróbek blacharskich 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw łub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałowa 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór   końcowy   polega   na   dokładnym   sprawdzeniu   stanu   wykonanego   

docieplenia i malowania elewacji 
 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej wg 

ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-EN ISO 6946:1999    Komponenty   budowlane   i   elementy   budynków.   Opór   
cieplny   i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania Instrukcja 1TB Nr 334/2002       
Bezspoinowy system ocieplania budynków PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej 
w budownictwie- Płyty styropianowe, PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków, PN-
91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych 

 



8. ROBOTY  ZIEMNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z 
wykonaniem instalacji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji drogi i chodników i obejmują: 
a) a)     wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) b)    wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 
c) c)     budowę nasypów drogowych, 
d) d)    pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 
trasą drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  
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gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m
3
), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie 
z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m

3
). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  
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gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998 [4]. 
  
1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko 
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, 
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. 
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. 2. materiały (grunty) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST D-02.03.01 
pkt 2. 

ablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

 

 

 

 



Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jednostki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   −       rumosz 
niegliniasty 

−       żwir 

−       pospółka 

−       piasek 
gruby 

−       piasek 
średni 

−       piasek 
drobny 

−       żużel 
nierozpadow
y 

−       piasek 
pylasty 

−       

zwietrzelina 
gliniasta 

−       rumosz 
gliniasty 

−       żwir 
gliniasty 

−       pospółka 
gliniasta 

mało 
wysadzinowe 

−       glina 
piasz-    czysta 
zwięzła, glina 
zwięzła, glina 
pylasta 
zwięzła 

−       ił, ił 
piaszczys-ty, ił 
pylasty 

bardzo 
wysadzinowe 
−       piasek 

gliniasty 

−       pył, pył 
piasz-czysty 

−       glina 
piasz-  czysta, 
glina, glina 
pylasta 

−       ił 
warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 

≤ 0,075 mm 

≤ 0,02   mm 

  
% 

  
  

< 15 

< 3 

  
  

od 15 do 30 
od 3 do 10 

  
  

> 30 

> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

  
m 

  

< 1,0 

  

≥ 1,0 

  

> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

    

> 35 

  
od 25 do 35 

  

< 25 

  

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 



−       odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

−       jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

−       transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

−       sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
  

3. 4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

  

4. 5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 

być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i S. 

 

5. 6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 
SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 



6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 
m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 

na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 
100 m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości 
powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku 
podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech 
punktach na 1000 m

2
 warstwy 

 6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 
10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 
3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić 
wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 [4]. 
  



6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

. PN-
ISO10318:1993 

Geotekstylia – Terminologia 

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

10.      Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11.      Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 
1998. 
12.      Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 
1997. 

        13.      Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 

2002.  
 
 
 
 



5.   KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

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

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

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.06.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 
B.06.03.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 19 mm na styk. 

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

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

2.  Materiały 
2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
(1) B.06.01.00 stosuje się drewno klasy K27 
(2) B.06.03.00 stosuje się drewno klasy K33 
według następujących norm państwowych: 
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 
poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 



Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 
szerokości lub długości 

 

Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 
elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat i kontrłat nie powinny być większe: 

• o grubości do 50 mm: 
– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 



2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 
działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do 
stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

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

3.  Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. 

5.2.  Więźba dachowa 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 



5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z 
ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna 
wynosić do 1 mm. 

5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 

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

5.4. Deskowanie połaci dachowych 

5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 

5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma 
gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od 
grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 

5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek 
układanych na styk. 

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

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji B.06.01.00– ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
Dla pozycji B.06.03.00– powierzchnia wykonana w m2. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych. 



9. ROBOTY POKRYWCZE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 
i odbioru robót związanych z przebudową dachu w obszarze nad projektowaną windą. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza 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 SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
- Pokrycie dachu blachą trapezową, 
- obróbek blacharskich i elementów wystających ponad dachy obu budynków 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.18. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Blacha trapezowa 
 Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,7 mm obustronnie ocynkowanej. 
 Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest 
obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę 
zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny. 
 Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 
 Płyty dachowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania 
i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

 

2.2         Łączniki 
 Do mocowania blachy stosować gwoździe lub wkręty samogwintujące ocynkowane wg 
wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego stosowne 
dopuszczenia. 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przedmiotem prac jest wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej profil T55 
grubości 0,75mm . 
Pasy powinny być wykonany z blachy powlekanej odpowiadające kolorem pokrycia i przybite do 
deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. 
Podczas montażu blachy należy przestrzegać następujących zasad: 
- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych a w przypadku małego zakresu cięcia 
nożycami do blach. 
Nie należy do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas 
cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych 
- po cięciu i wierceniu należy usunąć metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 



powierzchni blach 
- blachy powlekane należy układać i mocować za pomocą wkrętów samo nawiercających do łat 
drewnianych. 
Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę aby nie uszkodzić przy 
tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki 
stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być 
mocowane w co drugiej fali, zaś przy okapie i kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu profilu 
na bocznej nakładającej się krawędzi 
- przed montażem blach należy zamontować haki rynnowe oraz obróbki blacharskie i następnie 
przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego 
rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na możliwość 
skręcenia arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza 
prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez 
przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia 
- pokrycia z blach powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od 
okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy 
- niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w 
celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. Cenę za montaż uszczelek można 
wkalkulować w cenę np. zakładanych gąsiorów 
- arkusze blachy należy układać ze szczególną starannością aby na zakładach nie powstały szczeliny 
pomiędzy arkuszami 
- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 
zaprawową. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać przed kryciem połaci, pasem blachy wzdłuż zlewni. 
Arkusze blachy należy na krawędziach podgiąć (2-3cm) celem uniemożliwienia napływu wody pod 
pokrycie. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 

5.6. Obróbki blacharskie 
Obróbkę blacharską należy mocować do elementów drewnianych i połączyć z pokryciem dachu. 
Obróbka powinna wystawać min 3cm przed elewację. Obróbki attyk, kominów i innych elementów 
występujących na dachu (połączenia płaszczyzny poziomej z pionową) należy wykonać w układzie 
dwuwarstwowym, stosując systemowe kliny ze styropapy mocowane mechanicznie do podłoża do 
których należy następnie zgrzać na całej powierzchni papę wierzchniego krycia.  

5.7. Naprawa daszków nad wejściami do budynku 
Po usunięciu zniszczonego pokrycia daszków należy wykonać nowe z blachy ocynkowanej malowanej 
proszkowo na kolor zgodny z dokumentacją techniczną. Blachę wywinąć na ściany na minimum 15 
cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

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

- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów powinna obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

- W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta -powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

- Nie  dopuszcza  się   stosowania  do  robót  materiałów,   których  właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

- 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: 

- dla pokrycia z papy termozgrzewalnej - 1 m
2
 

- dla docieplenia - 1 m
3
 

- dla obróbek blacharskich 1mb oraz 1 sztuka. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.       Odbiór podłoża 
- badania  podłoża  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,   podczas  suchej   

pogody,  przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
- prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- przygotowania podłoża pod podłoże, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich oraz ich połączenia z 
pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, 
po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące 
dokumenty: 

- dokumentacj a techniczna, 
 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokoły 
odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3. Odbiór robót dociepleniowych 
Odbiór robót dociepleniowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. 

8.4. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek odspojenia 
tynku do podłoża. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
- Sprawdzenie mocowania elementów do attyk i ścian 
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość izolacji. 

Płaci się za ustaloną ilość obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 



- przygotowanie, 

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



11 Dostawa i montaż windy 

 1.WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem windy i elementów towarzyszących 
będących w zestawie systemu.  

1.2. Zakres stosowania STS Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STS Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących 
robót :  

- weryfikacja dokumentacji budowlanej w zakresie szybów windowych,  

- dostawa urządzenia wraz z opakowaniem w zakresie zgodnym z charakterystyką i specyfikacją 
techniczną oferty , 

 - transport samochodowy loco – plac budowy , 

 - pełny montaż ( front robót niezbędny do rozpoczęcia montażu przygotowany w uzgodnieniu z 
dostawcą systemu windy,  

- nadzór nad montażem ,  

- rozruch ,  

-  dokumentacja techniczna ( odbiorowa ) wraz z wymaganymi certyfikatami i dopuszczeniami zgodnie 
z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego , 

 - odbiór urządzeń przez Jednostkę Notyfikowaną i wydanie Certyfikatów Zgodności, 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 
technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST-0.  

2.2. Szczegółowe dane materiałów  



3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy wykonywaniu 
robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje sprzęt zgodny z wytycznymi 
dostarczyciela systemu wind.  

4. TRANSPORT  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

  A       B  C 

Lp. Parametr Parametr  wymagany 

 1. Typ windy ( 
platformy 
dźwigowej) 

osobowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich    wraz   z opiekunem, 

2.  
Udźwig 

min.630 kg lub wózek + 4 osoby, lub min 8 osoby 

3. Powierzchnia 
platformy 
dźwigu 

- min. szer. 1100mm x 1400min głęb.2150mm; 
- nieprzelotowa, 

4. Szyb -samonośny, murowany, otynkowany, nowo wybudowany. 
- wymiary zewnętrzne; szerokość szybu min.1650mm x głębokość     min. 
1750mm, 
- wysokość nadszybia  3400mm 
- wysokość podnoszenia:  ~3620mm, 
- wyposażenie kabiny: 

• panel dyspozycji na ścianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej              
o wysokiej odporności na uszkodzenia typu „antywandal”) 
wyposażony w elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki 
kierunku jazdy, podświetlane przyciski „dyspozycji”, „otwieranie i 
zamykanie drzwi”, „zał. wentylator”, „alarm”, potwierdzające 
zapaleniem się przyjęcie dyspozycji, z grafiką Braill’a, 

• świetlna i dźwiękowa sygnalizacja przeciążenia kabiny, 

• oświetlenie umieszczone w suficie, energooszczędne, 

• oświetlenie awaryjne akumulatorowe – min. 2 godziny, 

• sygnalizacja dojazdu windy do przystanku celowego, 

• system informacji głosowej, 

• poręcz ze stali nierdzewnej na tylnej ścianie kabiny, 

• lustro na ścianie tylnej kabiny, 

• wentylator cichobieżny uruchamiany automatycznie lub przyciskiem, 

• listwy przypodłogowe (cokół) ze stali nierdzewnej, 

• podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową niepalną 
5.  

Zasilanie 
 
3 – fazowe , zabezpieczenie 16A, moc 11 kW 

6. Ilość 
przystanków  

2 szt 

7. Ilość dojść, 
drzwi 

Ilość dojść – 2 rozmieszczone jednostronnie 
Drzwi szybowe – 2 szt. 
Drzwi kabinowe – 1 szt. 

8. Maszynownia w obudowie szybu na dolnym przystanku, 

9. Wyposażenie 
awaryjne, 

ręczny zjazd awaryjny platformy do najbliższego przystanku w celu 
uwolnienia osób znajdujących się wewnątrz, - akumulator, oświetlający pulpit 
sterowy oraz zasilający dzwonek alarmowy, 

10  
Drzwi 

- kabinowe wyposażone w kurtynę świetlną  
- drzwi szybowe bez odporności ogniowej, 
- wyposażone w automat do samoczynnego zamykania drzwi; 
- szerokość min. 900mm wysokość  min 2000mm, 



Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem.   

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki wykonywania robót  

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.  

Montaż i dostarczenie widny zgodnie z wytycznymi dostarczyciela systemu windy z koniecznym 
uzgodnieniem i akceptacją przez Zamawiającego  

6. KOTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. Kontrola robót 
obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  

– sprawdzenie jakości materiałów 

 - sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów 

 - sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących 

 - sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły uszkodzenia elementów 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Zgodnie z ST-0 punkt 7. 8 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 .Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8.  

8.2.Szczegółowe zasady odbioru.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i 
winien zawierać - ocenę wyników kontroli, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich 
usunięcia,  

9. PODSTAWA PŁATOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących oraz podstawy 
płatności podano w ST-0 , punkt 9. 

 


