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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 0              45000000-7                ROBOTY BUDOWLANE - OGÓLNA 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji 
przedsięwzięcia: Budowa zewnętrznego szybu dźwigu osobowego. 

 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA, ul. Radna 15A, 00-341 Warszawa  
2. Instytucja finansująca inwestycję:  
3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta 

Warszawy, dzielnica Śródmieście 
4. Wykonawca:  
5. Zarządzający realizacją umowy: Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA 
6. Przyszły użytkownik: Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA 
 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

1.3.1. Przeznaczenia obiektów i rozwiązania funkcyjno - użytkowe 
 

Obiekt służy członkom Spółdzielni Mieszkaniowych RADNA do celów mieszkaniowych.   
W piwnicy obiektu zlokalizowano pomieszczenia pomocnicze, magazynowe i techniczne 
oraz komórki piwniczne lokatorów. Na parterze zlokalizowane są lokale użytkowe. Na 
piętrach znajdują się mieszkania. Poddasze budynku jest nieużytkowe, Inwestor planuje 
nadbudowę obiektu o kolejne lokale mieszkalne, co stanowić będzie przedmiot odrębnego 
opracowania. 
Budynek mieszkalny wykonany został na rzucie w kształcę litery L. Zrealizowany jest w 
technologii mieszanej żelbetowo-murowej. Piwnice posiadają ściany i stropy żelbetowe. 
Układ konstrukcyjny poprzeczny. Ściany nośne środkowe wykonano z cegły silikatowej 
41cm, ściany nośne zewnętrzne – cegła silikatowa 41cm i płyty styrobetonowe 6cm, ściany 
zewnętrzne z cegły silikatowej 24cm, gazobeton 6cm i płyty styrobetonowe 6cm. Stropy 
między kondygnacyjne gęstożebrowe typu DMS. Klatka schodowa żelbetowa. Dach jest 
dwuspadowy o konstrukcji drewnianych krokwi opartych na żelbetowych belkach 
stropowych, kryty blachą.  
Projektowany szyb wykonany zostanie w technologii żelbetowo-murowej z żelbetowym 
podszybiem i żelbetową płytą stropową nadszybia. Szyb zostanie wydzielony pożarowo, 
dlatego ściany zewn. obłożone zostaną wełną mineralną. Analogicznie izolowany będzie 
dach. Dach projektowanego szybu oddzielony zostanie od dachu istniejącego budynku 
murem ogniowym.  
 

 
Charakterystyczne parametry techniczne: 
 
 Powierzchnia użytkowa     891,52m2 

Pow. użytkowa projektowanego szybu   3,46m2 
 

 Wysokość budynku    ~20,5m 
 

 Kubatura:     6589,0m3 
Kubatura projektowanego szybu   102m3 
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1.3.4. Ogólny zakres robót  

1.3.4.1. Rodzaje występujących robót 
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika 
Zamówień. Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 

Roboty rozbiórkowe       45111300-1 
Roboty ziemne        45111200-0 
Betonowanie         45262300-4 
Roboty murarskie       45262520-2 
Tynkowanie         45410000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej     45421000-4 
Pokrywanie podłóg i ścian      45430000-0 
Roboty malarskie       45442100-8 
Roboty w zakresie różnych nawierzchni     45233200-1 

 
 

1.3.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia  
                   i stanowiąca podstawę realizacji robót 

 Projekt budowlany 
 Projekt wykonawczy 

1.3.6. Nazwy i adresy jednostek projektowych 

FIRMA: 

 
KLIMAS Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe 
mgr inż. Ryszard Klimas 
tel./fax: (062) 722-50-56 (57 i 58) ;  
e-mail:ryszard@klimas.pl 
 

INWESTOR: 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA 
 

BRANŻA: 
 
Budowlana, Inst. Sanitarne, inst. Elektryczne 
 

STADIUM: 
 
Projekt budowlany; 
 

Architektura: 
PROJEKTANT: 

 
mgr inż. arch. Maria Jelinowska-Gulbińska nr upr. BN-10.9/38/81 

Konstrukcja 
PROJEKTANT: 
Autor projektu 

 
mgr inż. Ryszard Klimas nr upr. UAN-8386/129/89 

Inst. sanitarne 
PROJEKTANT: 

 
mgr inż. Łukasz Trawiński nr upr. WKP/0420/PWOS/16 

Inst. elektryczne 
PROJEKTANT: 

 
mgr inż. Tomasz Słapek nr upr. 7131-32/31PW/2000 

 
 
1.3.7. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli w czasie realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień wykonawca 
przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją budowy. 
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1.3.8. Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy znajduje się w Warszawie przy ulicy Browarnej 4 dz. nr 69 i jest we władaniu 
Zamawiającego. Dostęp do mediów z istniejących przyłączy. 
 

 
1.3.9. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3.10. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.4.1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury. 
 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową. 

 
1.4.4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

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

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

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

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
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bieżącej konserwacji. 
 
1.4.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
1.4.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

 
1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

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

 
1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 

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

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

 
1.4.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.4.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

 
1.4.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwa ły w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
1.4.18. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
1.4.20. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
1.4.22. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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1.4.24. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 
1.4.25. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

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

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
1.4.27. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

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

dokumentacji projektowej. 

1.4.30. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

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

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

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 
1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

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

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

 
1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.37. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 

 
1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
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przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

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

 
1.4.40. Winda (dźwig) – urządzenie podnoszące zainstalowane na stałe, obsługujące ustalone 

poziomy (kondygnacje), posiadające podstawę ładunkową, poruszającą się wzdłuż prowadnic, 
nachylonych do poziomu  pod kątem większym niż 15 st., służące do transportu osób lub 
towarów. Zwykle porusza się w szybie, wewnątrz budynku lub innej konstrukcji. 
 

1.4.41. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 
1.4.42. zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
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dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

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

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

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

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarządzającym nieruchomością. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
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określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

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

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 

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

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  

 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

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

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

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

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.2. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
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- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

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

wykonywanych robót, 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  
 

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

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

wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

 
[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
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jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
 protokoły odbioru robót,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 operaty geodezyjne,  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

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

7. OBMIAR ROBÓT 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 

7.3.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR 
- ach oraz KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej tj. przedmiarze robót. 
 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
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dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i 
zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
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wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

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

późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 1              45110000-1                ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych występujących przy zadaniu:  Budowa zewnętrznego szybu 
dźwigu osobowego. 
 

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 rozbiórek elementów występujących w obiekcie: 

- rynny i rury spustowe– należy rozebrać istniejące obróbki blacharskie oraz rynny i rury 
spustowe dachu  nad wejściem i dach w części przylegającej szybu; 

- pokrycie i konstrukcję dachu nad głównym wejściem do budynku; 
- fragment podłogi w piwnicy – w celu posadowienia szybu; 
- żelbetowe ściany i strop w części piwnicy; 
- fragment posadzki pod projektowanymi ścianami szybu; 
- fragment ścian zewnętrznych w celu wykonania otworów drzwi przystankowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST. 

 
2. Materiały 

Nie dotyczy 
 

3. Sprzęt 
Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań 
jakościowych i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np.: 
- kilofy, młotki, przecinaki, 
- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 
- rynny, taczki, liny. 
 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5. Wykonanie robót 

 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed ew. upadkiem 

materiałów – ogrodzić, oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezp. Drogi 
komunikacyjne. 

 Podczas prac należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad BHP – zorganizować 
zaplecze na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych materiałów.  

 Ustalić harmonogram prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcą obiektu 
 Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych upewnić się czy w miejscu prowadzenia rozbiórek 

nie przebiegają przewody elektryczne pod napięciem – zdemontować kolidujące instalacje 
zasilania w energię elektryczną, teletechniczną i wodno-kanalizacyjną.  

 Zabezpieczyć dojścia do czynnej części obiektu 
 Zabezpieczyć folią gr. 0,2mm ciągi komunikacyjne 
 Wywiesić tablicę informacyjną o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na teren prowadzenia 

robót przez osoby trzecie 
 Zabrania się dokonywać rozbiórki metodą wyburzeniową. 
 Z materiałami z rozbiórki będącymi odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą o 

odpadach. Materiały te należy zutylizować lub przekazać podmiotowi posiadającemu zgodę na 
gromadzenie, przeróbkę lub utylizację odpadów. Nie przewiduje się uzyskania w wyniku 
rozbiórki odpadów niebezpiecznych wymagających z nimi szczególnego postępowania 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki składować w 
wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. 
 

5.2.1. Rozbiórka elementów betonowych i ceglanych 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do 
rozebrania. 
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed 
awariami budowlanymi. 
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do 
czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
Wyburzenia dla nowych otworów drzwiowych wykonywać dopiero po zrealizowaniu 
projektowanych nadproży stalowych i podciągów zgodnie z projektem. 
  

5.2.3. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, które używać tak, aby nie 
spowodować nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić stare mury budynku. 

 
5.2.4. Wszystkie elementy z pięter wyższych na poziom terenu przemieścić przy użyciu 

lin, windy lub rynny – NIE WOLNO ZRZUCAĆ. 
 
5.2.5. Materiału z rozbiórki nie wolno gromadzić na poszczególnych kondygnacjach, gdyż spowoduje 

to dodatkowe dociążenie konstrukcji i może być dla konstrukcji niebezpieczne. 
 
5.2.6. Wywóz i utylizacja odpadów. 

Odpady powstałe w wyniku robót rozbiórkowych należy przekazać na składowiska lub firmom 
posiadającą zezwolenie na ich utylizację lub składowanie. Postępowanie z odpadami musi być 
zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać: 
- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 
- wygrodzenia stref bezpieczeństwa 
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 
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6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte A.02.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Przy odbiorze 
podlegają sprawdzeniu: 

 zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, - 
uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 

 kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
9. Podstawa płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne pkt 9. 
 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 

 
10. Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 2              45111200-0                ROBOTY ZIEMNE 
 
 
 

 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych występujących przy zadaniu:  Budowa zewnętrznego szybu 
dźwigu osobowego. 

 
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 robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych przy 
wykonaniu fundamentu pod szyb dźwigu osobowego.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST. 

 
 2. Materiały 

Zasypanie wykopu piaskiem średnim zagęszczonym do stopnia zagęszczenia ID=0,7 
 

 3. Sprzęt 
Wykopy pod fundament należy wykonać ręcznie. 

 
 4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 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 Inspektora nadzoru. 

 
 
5.Wykonanie robót 
5.1.Wykopy 

 
5.1.1.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do projektu i dokumentacji geologicznej. 

 
5.1.2.Zabezpieczenie skarp wykopów. 
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Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

 
5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 

5.1.4.Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 30 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta w sposób ręczny bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z inspektorem nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 

 
5.2. Warunki wykonania podkładu: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,95 według próby 

normalnej Proctora. 
 
6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10. 

 
6.2. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
6.3. Wykonanie podkładów i nasypów  

Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu - sposób i jakość zagęszczenia 

 
6.4. Zasypki wg A.01.03.00 

Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia 

 
7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
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Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 

8. Odbiór robót 
8.2. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 

Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

8.3. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje sprawdzenie parametrów określonych w 
punkcie 5. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

 
10. Przepisy związane 

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

miary.  
- BN - 77 /8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 3              45262300-4                BETONOWANIE 
 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich występujących przy zadaniu:  Budowa zewnętrznego 
szybu dźwigu osobowego. 
 

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 szybu objętego kontraktem. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST. 

 
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-B30000:1990 o następujących markach: 
marki ,,25" - do betonu klasy C8/10 
marki ,,35" - do betonu klasy wyższej niż C16/20 
 
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) Domieszki:  
 Sikament 400/30 
 Addiment BV 3M 

Pielęgnacja ułożonego betonu: Addiment NB1 – zabezpieczenie powłokowe przed odparowaniem 
wody 
Szczeliny dylatacyjne wypełniamy kitem poliuretanowym: np. Sikaflex PRO 3 WF0%. 

 
c.Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe wg PN76/P- 79005. 
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Masa worka z cementem powinna wynosić 32,5 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 cementosamochody 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 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 można wykonać 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. 
 

 Kruszywo. 
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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. Pręty zbrojeniowe 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-
10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
Zastosowany asortyment stali: 
 Stal A-I – St3S wg PN-93/H-84023 
 Stal A-III – 34GS wg PN-93/H-84023 

 
2.3. Strop gęstożebrowy TERIVA 4,0/2 

Strop międzykondygnacyjny gęstożebrowy o wysokości konstrukcyjnej 0,30m: 
- Pustak stropowy wys. 260mm - 6,7szt./m2 
- Rozstaw belek stropowych osiowy 0,60m, kratownice typu K, belka długości 

<7,2m 
- Nadbeton gr. 40mm 
- Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe stropu ponad ciężar własny 4,9kN/m2 
- Zbrojenie podporowe 

Zgodnie z wytycznymi producenta należy wykonać zbrojenie na podporze górne o polu przekroju nie 
mniejszym niż 0,2 pola przekroju zb rojenia dolnego w przęśle. Stosować stal A-IIIN w postaci  siatek 
płaskich 

- Wieńce 
Na obrzeżach stropów na ścianach konstrukcyjnych I ścdianach równoległych do belek wykonać w 
poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości konstrukcyjnej stropu I szerokości 100mm. Zbrojenie 
wieńców z czterech prętów o srednicy 12mm ze stali klasy A-III. Strzemiona co 250mm. 

- Żebra rozdzielcze 
W stropach o rozpiętości od 4,0 do 6,0m zastosować jedno żebro rozdzielcze, dla rozpiętości powyżej 
6,0m – dwa żebra rozdzielcze. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinny stanowić dwa pręty (jeden górą, 
drugi dołem) o średnicy 12mm połączone strzemionami w rozstawie co 0,6m. 

- Betonowanie – beton klasy nie mniejszej niż C16/20. 
 
 
3. Sprzęt. 

3.1. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w proporcjach wagowych. 
3.2. Przygotowanie zbrojenia ma się odbywać przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń 
(giętarki, prostownice do prętów stalowych, zgrzewarki, spawarki, nożyce) stanowiących 
wyposażenie zbrojarni. Sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi oraz spełniać wymagania BHP. Sprzęt używany do przygotowania i montażu zbrojenia musi 
być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
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4. Transport. 
4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
a.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. 
 
b.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. 
 
4.2. Transport prętów zbrojeniowych 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST  “Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
 

 
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-0625l. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 
5.2 Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/S 10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.2. Czyszczenie prętów. 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, 
że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty 
zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal 
narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 
4mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie 
zależne od wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 

 
Tabela 1 - Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 

 

Średnica 
pręta [mm] 

Kąt odgięcia 

45º 90º 135º 180º 
8 - 1.0 1.0 1.0 
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10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 
 
 

5.3. Odgięcia prętów i haki 
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 
(PN-91/S-10042) Tabela 2 - Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków 
zbrojenia 

 
 
 

Średnica pręta 
zaginanego mm 

Stal żebrowana   
Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa 

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 
10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 
20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 
D > 28 d0 = 8d - - 
 
 

d- oznacza średnicę pręta 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 
d. na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy 
d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, 
powinna być nie mniejsza niż: 
 5d dla stali klasy A-I 
 10d dla stali klasy A-II i A-III 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 
20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 
5.4. Montaż zbrojenia 

5.4.1. Wymagania ogólne 
Wymaga się następującej klasy stali: A-I i A-III, (PN-91/S-10041, PN–89/M-84023/06), dla 
elementów nośnych. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora nadzoru. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić, co najmniej: 
 Ø Cmin>0 jeżeli dg,32 mm 
 Ø Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm 

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru i odbiór wpisany do 
dziennika budowy. 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie 
mniejszej niż 0,6mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje 
tabela nr 3. Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: 
 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3% różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm 
 dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm 
 liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. 
 Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 

ich liczby na tym pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie 
powinny przekraczać 5 cm 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 
 
Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 
 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów dla L < 6.0 m 20 mm 
(L – długość pręta wg projektu) dla L > 6.0 m 30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5m 

dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a – 
jest odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami 
przyległych prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza 
całkowitą grubość lub szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 
5.4.2. Montowanie zbrojenia 

Łączenie prętów za pomocą spawania 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
 czołowe, elektryczne, oporowe, 
 nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
 nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
 zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
 zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
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Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. Skrzyżowania 
prętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. po 
zakończeniu procesu 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 

ze strzemionami. 
5.5.  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 wolno spadowych). 
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 umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu 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 technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne.  
 

(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 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
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(5) Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 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 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 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, 

 
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 00C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
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5.6. 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 drganiami.  
 

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

 
5.7. 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 PN69/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. 

 
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: 
- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
- Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
- jednostką obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych.. 

 
8. Odbiór robót. 
8.4. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  Wymagania ogólne. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.5. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
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 prawidłowości wymiarów elementu zgodnie z projektem, 
 deskowania bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich 
 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
 rozstawu strzemion, 
 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia 
 prawidłowości położenia elementu w obiekcie 
 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia , jednolitości struktury, widocznych wad 

i uszkodzeń, 
 łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni 

danego elementu, 
 stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, 
 zbrojenie główne nie może być odsłonięte 

 
9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt9.  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: 

 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostarczenie materiału, 
 czyszczenie i przygotowanie zbrojenia 
 montaż zbrojenia 
 testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 

 
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 obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-86/H-84018    Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 
PN-89/H-84023/01.  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215.    Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-84/H-9300    Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 

zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
Wymagania i badania. 

PN-80.H-04310.    Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-78/H-04408.    Technologiczna próba zginania. 
PN-91/S-10042.    Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992. 
PN-91/S-10041.    Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i Badania. Wyd. 

Norm. Warszawa 1992. 
Inne 
[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa żebrowana 
gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992. 
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 
18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 4              45262520-2                ROBOTY MUROWE 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów występujących przy zadaniu: Budowa zewnętrznego szybu dźwigu 
osobowego. 
 

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 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z bloczków 
gazobetonowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST. 

 
2. Materiały 

2.1 Bloczek gazobetonowy 
Bloczek gazobetonowy odmiany 500 wg PN-EN 771-4: 2004+A1:2006 
Wymiary l=590mm, s=120mm, h=240mm 
Gęstość objętościowa w stanie suchym 551-650 kg/m3 
Min klasa wytrzymałości na ściskanie 3,0MPa 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 0,14W/mK   
Nasiąkliwość objętościowa 40-60% 
Zawilgocenie <30% masy  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 
dla murów z 
gazobetonu [mm] 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów na 
długości 1m 

4 

Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi na 
wysokości 1m 

3 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy na długości 1m 

2 

Odchylenia przecinających się powierzchni od kąta 
przewidzianego w projekcie na długości 1m 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach powyżej 1--cm 

+/-10 
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2.2. Zaprawy budowlane cienkowarstwowe do gazobetonu 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy klasy M10: 

 

Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i 

domieszek. 

Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3 

Właściwa ilość wody 
od 5 do 6 dm3/25 kg 

ok. 0,22 dm3/kg 

Czas zużycia ok. 4 godz. 

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10,0 MPa 

Początkowa wytrzymałość na ścinanie* ≥ 0,3 MPa 

Grubość warstwy od 1 do 3 mm 

Wydajność 
ok. 19 dm3 z 25 kg 

ok. 0,76 dm3 z 1 kg 

Zużycie przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 12 

cm z bloczków o wymiarach 12 x 20 x 24 cm 
ok. 2,5 kg / m2 

Zużycie przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 24 

cm z bloczków o wymiarach 49 x 24 x 24 cm 
ok. 4 kg / m2 

Reakcja na ogień klasa A1 

Absorbcja wody ≤ 0,3 kg/(m2×min0,5) 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ* 5/20 

Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl 

Trwałość mrozoodporna 
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Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do 
uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie intensywnie 
wymieszać. Podwalinę muru należy dokładnie wypoziomować. Gotową zaprawę nakładać kielnią i 
rozprowadzać za pomocą pacy zębatej lub specjalnym dozownikiem z zębatą krawędzią. Przykładać 
bloczki, lekko je dociskając. Po nałożeniu bloczków ich położenie można zmienić w ciągu 7 minut. 
Czynność przyklejania wykonać w czasie nie dłuższym niż 10 minut od rozprowadzenia zaprawy w 
cienkiej warstwie na podłożu. Gdy bloczki nie mają wyprofilowanych "zamków", zaprawę należy nanosić 
również na ich pionowe płaszczyzny montażowe. Zaprawę zużyć w ciągu 4 godzin od wymieszania z 
wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie 
dolewając wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy zaprawy, między innymi: wytrzymałość 
na odrywanie i czas wiązania. Zaleca się używanie czystych, nierdzewnych narzędzi. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju składników. Przestrzegać instrukcji producenta. 
2.3 Nadproża 
Nadproża projektowane z kształtowników stalowych dwuteowych w układzie po dwie sztuki nad 
otworem. Oparcie  na długości 15cm w ścianach istniejących w wykutym gnieździe za 
pośrednictwem betonowej podlewki 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; SOSY wg PN-EN 
10025:2002 
(1) Dwuteowniki: IN 120 wg PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 
6,0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 
większej. 

 
 

3. SPRZĘT 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia 
i akcesoria: 

Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania 
skomplikowanych kształtów, 
Piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków, 
Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 
Kielnie do zapraw, 
Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów, 
Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania 
 
 

4. TRANSPORT 
Bloczki gazobetonowe dostarczane jest na budowę transportem samochodowym, Elementy są 

- zapakowane na palety a całość zafoliowana. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w 
- dwóch warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 
- Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub 
- żuraw znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania 
- wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia 

wyrobów. 
- Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony 

łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty rozbiórkowe części posadzek 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
 

5.2 Ogólne zasady wykonywania murów 
 Ściany wewnętrzne działowe gr. 12cm wykonać jako murowane z bloczków gazobetonowych  

odmiany 600 na zaprawie zwykłej M5. 
 Przy wykonywaniu robót murowych należy zwracać szczególną uwagę, aby: 

 murowane ściany i ścianki posiadały prawidłowe wiązania i połączenia z istniejącymi 
murami, 

 grubość spoin poziomych i pionowych przy uzupełnieniach, zamurowaniach itp. 
odpowiadały grubościom spoin w murach i ściankach istniejących przy wykonywaniu 
nowych fragmentów i nie przekraczały dla spoin poziomych 10 mm oraz dla spoin 
pionowych 10 mm, Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ±3mm. 

 cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste, 
 

6. ODBIÓR ROBÓT MUROWYCH 
Ściany powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych 
norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych. 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dziennik budowy, 
zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producentów, 
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli 
odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót, 
wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez 
budowę 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). Jeżeli jednak odbiór odbywa się 
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość 
wykonania otworów (zgodność z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 
 spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi pustakami, spoiny nie mogą być 

grubsze niż 3 mm, 
 ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone 
jest zostawianie strzępi i późniejsze domurowywanie ścian, 
 pustaki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć 

długość min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 
80 mm. 

W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi ”Warunkami 
technicznymi” należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 
postanowień niniejszych „Warunków technicznych” zagrażają bezpieczeństwu budowli i na 
ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające 
bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób 
prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru 

 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 771-4: 2006 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy 
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego” 
Katalogi  – wydanie bieżące 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 5              45410000-4                TYNKOWANIE 
 

1. Wstęp. 
 1.1.      Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych występującej w przedsięwzięciu: Budowa 
zewnętrznego szybu dźwigu osobowego. 
 

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 wewnętrznych obiektu. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.3. 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. Woda ( PN-EN 1008:2004 ) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 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 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. 
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2.4. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych 
Produkt powinien być białą masą szpachlową do wykonywania gładzi gipsowych oraz do wypełniania 
ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć możliwość 
zastosowania na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki 
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm. Produkt 
ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy 
wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne powinny 
pozwolić na uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoże pod  
malowanie.  
Parametry techniczne masy szpachlowej:  
• Przyczepność: min. 0,50 MPa  
• Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3  
• Max. grubość jednej warstwy: 2 mm 

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. Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Transport 
cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można 
przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

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, w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury 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. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2.  Przygotowanie zaprawy : 

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z 
mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. 
Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ja wykorzystać w ciągu 4 
godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną 
konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do 
przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów 
wytrzymałościowych tynku. 

 
5.3.  Przygotowanie podłoży 

5.3.1. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
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tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy 
odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba 
redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. 
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować ostrym 
dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. 
Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z 
nierdzewnej siatki metalowej. 
 

5.3.2. 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. 
 

5.4.  Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : 

- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.6.  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. 

5.7.  Tynki zewnętrzne 
 Patrz szczegółowa specyfikacja techniczna - Izolacje 

6.  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. 

 
7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  Odbiór robót 
8.1.  Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 
8.2.  Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. 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 2m. 
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.). 
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8.2.3. 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 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 9. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 

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. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa zewnętrznego szybu dźwigu osobowego 
Lokalizacja:  Warszawa, ul. Browarna 4, dz. nr 69 

 

42 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 6              45321000-3      IZOLACJE TERMICZNE 
 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji w celu realizacji przedsięwzięcia: Budowa zewnętrznego szybu 
dźwigu osobowego. 
 

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 izolacji termicznej ścian zewnętrznych szybu objętego przetargiem. 

 
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 Inspektora nadzoru 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Materiały do izolacji termicznych  ścian zewnętrznych. 

Do wykonania ocieplenia należy zastosować twardą wełnę mineralną elewacyjną gr. 15cm o 
współczynniku przewodzenia ciepła równym 0,040W/mK.  
Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą wg 
obowiązującej instrukcji ITB nr 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
Instrukcja stawia wymagania odnośnie stosowanych do ociepleń materiałów budowlanych. 
Zastosować system np. firmy CERESIT ,  KREISEL  -  w  realizacji  należy  spełnić  wymagania  
stawiane  przez  Instrukcję  I Aprobaty  Techniczne  dla  danego  systemu.  
Siatka z włókna szklanego stanowi zbrojenie warstwy ochronnej i musi odpowiadać wymaganiom 
PN-92/P-85010. Musi to być tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana alkaido-odporną 
dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w pełni odpowiadać następującym wymaganiom:  
- wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku  
- gramatura  min 165 g/ m2 
-  siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5cm w stanie powietrzno-suchym nie mniejsza niż  
1250N  
-. siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5cm, poddanego przez 24h działaniu roztworu  
NaOH  nie mniej niż 600N  
- wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki  
siłą równą 1250N  
- wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28dni nie więcej niż  
3,5% przy obciążeniu próbki siłą równą 600N .  
Materiały klejące muszą być dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi 
przez ITB. Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez 
zbryleń i obcych wytrąceń, łatwy do wymieszania z wodą.  
Łączniki mechaniczne do potrzeb mocowania płyt styropianowych w ilości 4szt/m2. Przed  
przystąpieniem do prac należy dokonać prób nośności łączników zgodnie z instrukcją producenta 
Zaprawa tynkarska cienkowarstwowa mineralna o ziarnach 2,5mm struktura do  uzgodnienia   - 
założono  „baranek” . 
Włókna  ekofiber  stosować  wg  instrukcji  producenta   
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3. Przechowywanie. 

Płyty z wełny mineralnej należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
 

4. Sprzęt 
Rusztowanie nieruchome przyścienne 

 
Szczególne wymagania dotyczące robót 
Badania i odbiór rusztowań. 
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot montażowych w 
całości lub jego części niezbędne  do prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować sprawdzenie: 

   wymagań ogólnych, 
   stanu podłoża, 
   posadowienia rusztowań, 
   wykonania złączy i stężeń, 
   zakotwień, 
   pomostów roboczych i zabezpieczających, 
   urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 
   urządzeń piorunochronnych, 

Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej  na rusztowanie z rur stalowych. 
Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik. Montaż rusztowań: 

 rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 
 szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 
 wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu    pomostu jednej 

kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 
 dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm przy 

wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m, 
 odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być 

większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi 
poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 

 odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż  
10 mm. 

 
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Wykonawca dostarczy: 

1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany rodzaj 
rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z 
przepisami., 

2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 

opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez 
producenta winna zawierać: 
- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i 

nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
 dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych, 
 dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu, 
 dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań 

jest możliwa, 
 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
 informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 
 warunki montażu i demontażu rusztowania, 
 schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 

montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu 
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 

 wzór protokółu odbioru, 
 wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, certyfikat 

bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, 
stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 
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transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek 
fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny 
instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań 

Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub 
przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

5. Transport. 
Płyty styropianowe i z wełny mineralnej należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem 
przepisów BHP i ruchu drogowego. 
Warunki transportu konstrukcji stalowych rusztowań powinny zapewniać zabezpieczenie 
elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

6. Wykonanie robót 
6.1. Montaż i demontaż rusztowań. 
W przypadku  gdy  rusztowanie   systemowe   jest montowane i demontowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji rusztowania jest  nazwane  rusztowaniem  typowym  i  nie wymaga wykonania dodatkowej  
dokumentacji  projektowej.  Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane 
w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami 
nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest 
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań 
systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania 
rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji 
rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników 
badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 

- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
- podczas burzy i silnego wiatru. 

W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na 
wysokości  2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 
6.2. Izolacje termiczne. 
6.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
6.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. 
6.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 
 
7. Kontrola jakości. 
 
7.1. Rusztowania 

Kontroli będzie podlegać: 
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 
- sposób posadowienia rusztowania, 
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
- stężenia rusztowań, 
- sposób zakotwienia, 
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 
- urządzenia piorunochronne, 
- zabezpieczenia całego rusztowania. 
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych 
elementów. 

 
7.2. Materiały izolacyjne. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 

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

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

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 

7.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

 
8. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są: 
- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
- Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

9. Odbiór robót. 
 
9.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Przy odbiorze izolacji należy sprawdzić zachowanie parametrów określonych 
w punkcie 5.  

10. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się 
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 
 
 

11. Przepisy związane. 
PN-EN-13163:2009. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie 
PN-EN 13162:2009. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 
PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 
     nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 7              45261000-4            WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI 
DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY 
 

1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie pokryć dachowych: Budowa zewnętrznego szybu dźwigu 
osobowego. 
 

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

1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

- Wykonanie izolacji termicznej poziomej dachu 
- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 
 

1.4. 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. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
• zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11/2001 poz. 84) 
muszą posiadać :„karty charakterystyki substancji niebezpiecznej” 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi  
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 

2.2 Rodzaje materiałów 
Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały zgodne z: 

- Dokumentacją projektową 
- Odpowiadające parametrami technicznymi materiałom zgodnie z Aprobatą techniczną 

AT-15-6741.2012 i Aprobatą Techniczną AT-15-7291/2007. 
Zastosować system np. firmy Rockwool  -  w  realizacji  należy  spełnić  wymagania  stawiane  
przez  Instrukcję  i Aprobaty  Techniczne  dla  danego  systemu.  

Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom 
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i  
powszechnego stosowania w budownictwie. Są to:  
1. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:  
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
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b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską  
Normą lub aprobatą techniczną.  
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych  
zasad sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym,  
mogą być wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez  
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że  
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami.  
Materiał przed wbudowaniem każdorazowo musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
Paroizolacja samoprzylepna  
Samoprzylepna paroizolacja dachów płaskich, wykonanych z betonu. Zbudowana z warstwy zbrojonego 
włóknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego łatwą do zdjęcia przed 
montażem folią LDPE. Odporna na stąpanie, również na dachach z blachy trapezowej. Stosowana na 
dachach mocowanych mechanicznie i klejonych. 
 
Płyty wełny mineralnej do izolacji termicznych  dachu. 
Do wykonania ocieplenia należy zastosować płyty z wełny mineralnej gr. 20cm i 5 cm o współczynniku 
przewodzenia ciepła równym 0,040W/mK, o wymiarach 500x1000mm, krawędziach z ostrymi kantami, 
bez wyszczerbień i wyłamań. Płyta składa się ze skalnej wełny mineralnej. 
 
Papa termozgrzewalna o odporności ogniowej 
Do wykonanie warstwy nawierzchniowej zastosować jednowarstwową papę wierzchniego krycia 
składającą się z: 

- Zgrzewalnej warstwy z asfaltu modyfikowanego SBS 
- Wkładki poliestrowo-szklanej 
- Warstwy asfaltu modyfikowanego SBS z dodatkiem silikonowych wypełniaczy wulkanicznych 

odpornych na wysokie temperatury i utrudniających palenie 
- Kolorowej posypki mineralnej zabezpieczającej przed promieniowaniem UV 

System pokrycia z warstwą ocieplenia i starym pokryciem papowym na podłożu betonowym musi mieć 
odporność ogniową RE15. 

 
Materiały pomocnicze. 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze zgodnie z zaleceniami systemu 
wybranego producenta, jakie są niezbędne do wykonania robot podstawowych i zamontowania 
materiałów podstawowych. 
Odpowiedzialność Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 
 
Obróbki blacharskie 
Blacha cynkowo - tytanowa w PN – EN 612, EN 1624. 
Proponuje się zastosowanie blachy o grubości rdzenia stalowego: 0,55mm. Jest to blacha cynkowo – 
tytanowa (płaska), naturalna o kolorze srebrzystoszarym. Blacha taka nie wymaga konserwacji – pod 
wpływem czynników atmosferycznych, ponieważ samoczynnie tworzy się warstwa ochronna. 
Charakteryzuje się dużą plastycznością umożliwiającą łatwe formowanie, trwałością ponad 100 lat oraz 
łatwym lutowaniem. 
Szerokości arkusza – 1000mm 
Długości arkusza – 2000, 3000mm 
Masa1m2–4,0kg 
Do obróbek zaleca się zastosowanie rozwiązań systemowych. 
 
3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu: młotek dekarski, wkrętarka 
akumulatorowa, nożyce ręczne, automatyczne zgrzewarki (bez użycia płomienia) oraz nitownica 

 
4. Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST 
 
5. Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
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i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, 
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień 
Umowy. 
Kolejność wykonywania robót:  
1. prace przygotowawcze (oczyszczenie podłoża pod paroizolację),  
2. paroizolacja podłoża i ułożenie płyt termoizolacyjnych,  
3. wykonanie nowego pokrycia dachowego - 1 warstwa papy termozgrzewalnej,  
4. wykonanie nowych obróbek blacharskich.  
 
 Strefa dachu Ilość łączników  
1 Narożnikowa 9 szt. na m2 
  
2 Brzegowa 6 szt. na m2 
  
3 Środkowa 3 szt. na m2 
  
  
Uwaga:  
• Płyty można kleić do podłoża lub mocować mechanicznie.  
• W strefie brzegowej i narożnej dachu, płyty należy dodatkowo mocować za pomocą łączników 
mechanicznych lub zwiększyć zużycie kleju. Ze względu na wysoki opór dyfuzyjny pap 
zgrzewalnych zachodzi często konieczność odpowietrzania pokrycia, należy wówczas 
zastosować kominki wentylacyjne  
4. Zamontowanie kominków wentylacyjnych.  
W miejscach planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należ wyciąć otwory zarówno w  
izolacji termicznej, jak i w układanej warstwie papy. Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza   
kominka i do podłoża. Styk papy z wlotem kominka należy uszczelnić kitem trwale plastycznym.  
Średnio należy stosować jeden kominek o średnicy 50mm na 50-60m2.  
5. Wykonanie nowego pokrycia dachowego.  
Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę modyfikowaną SBS 
zgrzewalną. Papę tą należy mocować na całej powierzchni do płyty laminowanej. Do mocowania 
papy użyć automatycznych zgrzewarek. 

 
5.2. Krycie dachu. 

Przed przystąpieniem do robót należy zwrócić szczególną uwagę na jakość przygotowania 
podłoża.  

 
5.3. Rynny i rury spustowe i obróbki blacharskie 

Haki, obejmy, rynny i rury spustowe muszą być elementami tego samego systemu 
rynnowego, a przy rozwiązaniach nietypowych konieczna jest akceptacja tego rozwiązania 
przez przedstawiciela Producenta systemu. 
Haki do rynien przymocować wzdłuż krawędzi dachów w rozstawie co 60cm w spadku od 
0,5 do 2%. Przed ustaleniem spadku rynien należy sprawdzić czy okap trzyma poziom – 
jeżeli nie należy najpierw wypoziomować okap. 
Dla rynien o średnicy 150mm i większej zamontować stabilizatory w rozstawie co 120cm. 
Rury spustowe zamocować do ścian budynku w nowych otworach w rozstawie co 1,0m na 
wysokości parteru i co 1,80-2,0m powyżej. W murze budynku wywiercić otwór głębokości 
10cm, osadzić kołek z PCV a nim śrubę średnicy 6mm. 
Połączenie rynny z rurą spustową wykonać za pośrednictwem kosza zlewowego w kształcie 
ostrosłupa o boku szerokości 30cm ; odcinki rynny długości 3,0m każdy połączyć przez 
lutowanie, a co 15,0m na rynnach wykonać połączenie dylatacyjne, 
Arkusze blachy należy łączyć ze sobą : 
- na stykach równoległych do okapu na rąbek leżący podwójny o wysokości 25-45mm, 
- na stykach prostopadłych do okapu na rąbek stojący podwójny o wysokości jw. 
Roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowo -tytanowej można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 

 
6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, 
wymaganiami zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
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Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Badania jakości robót w czasie budowy : 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 
zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny 
koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu do decyzji o pozostawieniu lub usunięciu tego materiału z terenu budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
Odbiory częściowe : 
sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną oraz zaleceniami 
producenta, 
Odbiór częściowy powinien obejmować również sprawdzenie : 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy : 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów, 
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacji 
deszczowej. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. - Płaci się 
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 

10. Przepisy związane 
PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych/ Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe 
(396/2004. ITB, Warszawa 2004). 
WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: 
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). 
ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów 
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) 
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 8              45421000-4     ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące stolarki 
drzwiowej i okiennej występującej w przedsięwzięciu: Budowa zewnętrznego szybu dźwigu 
osobowego. 

  
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 montażu stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z projektem 
budowlanym. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, m.in. 
PN-EN 13501:2008 

  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność technologią 
montażu z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Prace winny być prowadzone etapami w sposób uzgodniony z Inwestorem. Zdemontowaną 
stolarkę wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt. 
 

2. Materiały 
 
2.1. Stolarka okienna aluminiowa 

Montowane okna winny być wykonane z 5-komorowych profili w kolorze białym. Współczynnik 
przenikania ciepła U=1,1 W/(m2K) 
Profile z tworzyw sztucznych mają się charakteryzować: 
- nienasiąkliwością 
- trudno zapalnością 
- trwałością min. 20 lat 
- odpornością na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne (wynikające z normalnej eksploatacji) 
- niezmiennością barwy 
 

  
2.2. Stolarka drzwiowa zewnętrzna 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV z dwoma zamkami patentowymi o podwyższonej klasie 
bezpieczeństwa, ocieplona w kolorze brązowym (U=1,5 W/(m2K)). 
 

 
2.3. Okucia budowlane 

Okucia budowlane wykonać wg Aprobaty Technicznej 
 

2.4. Parapety  
-zewnętrzne - wykonane z blachy powlekanej - systemowe 

  
3.  Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.  Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
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przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 

5.  Wykonanie robót 
Warunki przystąpienia do robót: 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla 
ścian murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 
- szerokość - +10 mm 
- wysokość - +10 mm 
- dopuszczalna ró2nica długości przekątnych – 10 mm 
 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów na budowie i 
jakość elementów i innych materiałów pomocniczych. 
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a 
po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione 
ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. 
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub 
szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoka antykorozyjna. Kotwy w ościeżnicach 
powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, 
a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Między powierzchnią profili ościeżnic, a 
tynkiem lub inna zewnętrzna warstwa licowa należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, która po 
zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczna masa uszczelniającą. 
Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, 
aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej 
jeszcze nie stężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub 
podbetonowanie listwy progowej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić 
sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy 
uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest 
materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane należy 
zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, 
nie mniej jednak niż 5 MPa. 
 
5.2. Ślusarka i stolarka 
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 
bezusterkowego wykonania montażu. Ustawiona ślusarkę i  stolarkę należy sprawdzić w pionie i 
poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i ścianki należy 
uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadra pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania 
na budowie. 
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.  
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
konstrukcji należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folia PCW. Między powierzchnia 
profili, a tynkiem lub inna zewnętrzną warstwa licowa należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, 
która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczna masa uszczelniająca. Nie wolno 
dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 
wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Ciecia elementów 
stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego 
kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku 
impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
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5.3. Montaż ślusarki stalowej 
Roboty ślusarskie (montaż drzwi, ościeżnic, balustrad, elementów z blachy, kształtowników, 
osłon wykończeniowych dachowych i ściennych) należy wykonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I. 
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić: 
- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 
- wymiary gotowego wyrobu 
- prawidłowość wykonanych połączeń 
- powłoki malarskie 
Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty 
ślusarskie 
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 
- sprawdzenie wymiarów na budowie 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiących 
- montaż i kotwienie ślusarki 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażowych 
Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach 
spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje 
ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni wymaganymi powłokami. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 
elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu 
zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych 
pracowników. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej 
ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do 
odkręcenia dla 
osób postronnych. Konstrukcje ślusarskie przed wysyłka z wytwórni powinny być próbnie 
zmontowane i odebrane w obecności wykonawcy montażu. 
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 
elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu 
zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. Montaż przeprowadzić zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instrukcja 
producenta systemu. 

 
6.  Kontrola jakości 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora  
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

6.1.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania,  
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, - sprawdzenie 
prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, - 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania,  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
„Wymagania ogólne” . Płaci się za roboty wykonane w jednostkach 
podanych. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 

10.  Przepisy związane 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-EN 13501:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
Instrukcje producentów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 9              45430000-0                POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
 

 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
występujących w przedsięwzięciu: Budowa zewnętrznego szybu dźwigu osobowego. 
 

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 okładzin z płytek ceramicznych i kamiennych w obiekcie przetargowym. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
- pokrycie podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
- pokrycie ścian płytkami, 
- uzupełnienie tynkiem i malowanie 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz 
ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych  
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 
120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 
r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych,  

- dokumentacja powykonawcza. 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy 
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z 
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naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, 
dokonanymi podczas wykonywania robót. 
 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
2.2.2. Płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E<=3%. Grupa B I. 
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<=6%. Grupa B IIa. 
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<=10%. Grupa B IIb.  
- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek, dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 
ścieralności, mrozoodporność i twardość. 

 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania  
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm.  
 

2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
- wysoko wartościowa, zawierająca cement, cienkowarstwowa zaprawa jakościowo 

kontrolowana, odporna na mróz i wodę. Stosowana do ściennych i podłogowych płytek 
ceramicznych.  

 
 

Należy stosować zaprawy parametrach technicznych takich jak zestawiono w tabeli poniżej lub 
zbliżonych:  

 
Grubość warstwy Od 2 do 15mm 
Zużycie Od 2 do 4kg/m2 w zależności od 

wielkości płytek i zębów szpachli 
Proporcje woda/proszek 6,7-7,5litra wody / 25kg proszku 
Czas dojrzewania 5 minut 
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Czas obróbki ok. 5 godzin 
Czas układania ok. 20 minut 
Czas korekty ok. 10 minut 
Ruch pieszy po ok. 3 godzinach 
Fugowanie  po wyschnięciu kleju najwcześniej 

po 24 godzinach 
Pełne obciążenie po około 7 dniach 
Odporność termiczna -20°C do +80°C 

Parametry techniczne podano na przykładzie zaprawy  
budowlanej K1 produkowanej przez firmę „KNAUF” 
  

- fuga sucha zaprawa na bazie cementu do wypełniania wąskich spoin o szerokości do 
5mm, stosowana do ceramicznych okładzin podłogowych i ściennych na wewnątrz jak i 
na zewnątrz – wodoodporna. 

 
 

Należy stosować zaprawy parametrach technicznych takich jak zestawiono w tabeli poniżej lub 
zbliżonych:  

 
Zużycie 
Format płytek: 
20x25cm 
10x10cm 

 
Szerokość fug: 
3mm 
3mm 

 
Wydajność: 
ok. 15m2 / 5kg 
ok. 9m2 / 5kg 

Mozaika 
2,4/2,4cm 

 
3mm 

 
ok. 3,5m2 / 5kg 

Czas dojrzewania 5 minut 
Czas obróbki ok. 2 godzin 
Ruch pieszy po ok. 12 godzinach 
Pełna stabilność fugi po około 24 godzinach 
Czyszczenie środkami chemicznymi po 2 tygodniach 
Bezpośredni kontakt z wodą po 1 tygodniu 

Parametry techniczne podano na przykładzie zaprawy  
Knauf Deco – Fuge produkowanej przez firmę „KNAUF” 
 

- emulsje uelastyczniające do mas samopoziomujących i klejów stosowane do zapraw 
stosowanych na podłożach krytycznych – do przyklejania płytek na zewnątrz budynku, 
lub gotowe cienkowarstwowe zaprawy do mocowania płytek na zewnątrz budynku – 
mrozoodporne. 

 
2.2.4.1 Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 2.2.4.2 Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania 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. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm 
 2.2.4.3 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 
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2.2.4.4 Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy 
grubości warstw 2,5cm-10mm, 3,5cm-16mm. 

 
3. Sprzęt i narzędzia 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  

3.2.1. Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12mm 

do rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

4. Transport 
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne”. 4.2. Transport 

i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 
ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

 
5.3. Wykonanie okładziny 

5.3.1. Podłoża pod okładziny 
Podłoża pod okładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu, co najmniej klasy C16/20 i grubości 
minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

- podkłady związane z podłożem - 25 mm 
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- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych okładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a 
maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów konstrukcyjnych 
oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów 
i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

 
5.3.2. Wykonanie wykładzin na podkładach 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki.  

- 50 x 50 mm  - 3mm 
- 100 x 100 mm   - 4mm 
- 150 x 150 mm  - 6mm 
- 200 x 200 mm  - 6mm 
- 250 x 250 mm  - 8mm 
- 300 x 300 mm  - 10mm 
- 400 x 400 mm  - 12mm 

 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
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Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca 
się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

- do 100 mm    - około 2 mm 
- od 100 do 200 mm -około 3 mm 
- od 200 do 600 mm  -około 4 mm 
- powyżej 600 mm -około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 

 
5.4. Wykonanie posadzek lastrykowych 

Podkład pod posadzki o wytrzymałości nie niższej niż beton odporny na ścieranie -16MPa. 
Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o pow. nie większej niż 4m2 za pomocą 
wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. paska pcw) osadzonego w podkładzie. 
Szczeliny dylatacyjne wypełnione taśmą dylatacyjną. 
Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową dokładnie zagęścić, powierzchnię wyrównać i 
zatrzeć na gładko. Posadzkę utrzymaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni wstępnie 
oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa. Oczyszczoną 
posadzkę wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po 
upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. Czystą i suchą powierzchnię posadzki natrzeć 
olejem lnianym. 
 

5.5. Wykonanie okładzin ściennych 
5.5.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4 – M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
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W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, – odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być 
większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
 

5.5.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier, przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki, lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 
namoczeniu wodą. 
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Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną 
gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych i okładzinowych.  
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2 metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane 
do dziennika budowy. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 
oraz innych robót „zanikających”. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 



Budowa zewnętrznego szybu dźwigu osobowego 
Lokalizacja:  Warszawa, ul. Browarna 4, dz. nr 69 

 

62 
 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych 
okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć 
szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
wykonawcy. 
 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin. 
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 
(nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i 
nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, - listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta.  

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 

(nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą 
do spoinowania, 
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta.  

 
7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
- Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi 
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych 
i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

- projekt budowlany, 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 

i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoży, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz jeżeli takie wystąpią. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją 
ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
ustaleń umownych,. 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

     W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 

zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 

10. Przepisy związane 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa A I.  
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PN-EN 186-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.  

PN-EN 186-2:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.  

PN-EN 187-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.  

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 
A III. 

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

PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 
liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO 10545-14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 

kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni 

wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 

klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie 

odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności 

na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 

nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw. 

Inne: 
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- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 

1990 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.  
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 10              45440000-3               ROBOTY MALARSKIE 
 

1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich występujących w przedsięwzięciu: Budowa zewnętrznego szybu 
dźwigu osobowego. 
 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich dla przedsięwzięcia wymienionego w pkt 1.1. 
Przewiduje się wystąpienie następujących prac malarskich: 

- Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
 
1.4. Określenia podstawowe 

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

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

2. Materiały 

2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004 ) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Farby 
Farba emulsyjna. Należy stosować farby wytwarzane fabrycznie. Farbę emulsyjną należy dobrać tak aby nie 
tworzyła konfliktu z podłożem. Np.: farba emulsyjna na polioctanie winylu nie może być stosowana na podłożu 
alkalicznym. Należy odczekać ok. 4-6 tygodni od wykonania tynków do momentu przystąpienia do wykonywania 
robót malarskich 
 

Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi : 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, Przy malowaniu 
farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: 
benzyna lakiernicza). 

- Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5% 

2.3 Farby akrylowe do malowania elewacji  
 ograniczająca proces karbonatyzacji betonu 
 mostkująca rysy 
 mało nasiąkliwa Wd<0,05kg/(m2xh0,5) 
 wysoce elastyczna 
 odporna na uszkodzenia eksploatacyjne 
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 odporna na warunki atmosferyczne 
 odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni 
 dyspersja wodna żywicy akrylowej, wypełniacze mineralne, pigmenty 
 zużycie ok. 0,3l/m2 
 odporność na deszcz po ok. 12godz. 
 odporność na szorowanie na mokro >5000 cykli   

Farby powinny być przechowywane w temp. od +5°C do +25°C.  

2.4 Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi : 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej, Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

- Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnię należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli , wałków lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 
Farby pakowane fabrycznie należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obwiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Temperatura przechowywania farb nie niższa 
niż 5oC.  

 
5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo - wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.1.3. Przygotowanie podłoża. 
Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub 
pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do 
pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. 
Można również zagruntować podłoże 
rozcieńczoną farbą emulsyjną w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej. 

5.2. Wykonywanie powłok malarskich 

5.2.1. Powłoki powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
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jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

 5.2.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby w różnych odcieniach. 

 
5.3. Próbne wymalowania 

Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST należy dokonać 
wymalowań na próbnym nośniku (zagruntowanej płycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. 
Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. Próbnik farb elewacyjnych powinien 
być zamocowany na elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku. Ostatecznej akceptacji 
kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem. 

 
 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 

 
6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: - nie 
wcześniej niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od 
+5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- doboru właściwych farb 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
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plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

 
10. Przepisy związane 

PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi  
PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań  
PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.  
BN-84/6112-15 - szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  
BN-76/6113-32 - farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.  
PN-C-81900: 1997 - farby wodorozcieńczalne do gruntowania nanoszone metodą zanurzenia  
PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.  
BN-80/6117-05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
BN-70/6113-32 - farby epoksypoliamidowe do gruntowania  
PN-C-81932:1997 - emalie epoksydowe chemoodporne  
PN-71/H-97053 - ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe.  
PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
PN-70/H-97051 - ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowanie.  
PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania.  
BN-87/5046-02 - opakowania metalowe. Bębny bez obręczy.  
BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 11              45233200-1         ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH 
NAWIERZCHNI 

1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot  SST. 

           Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
warstwy ścieralnej nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach Budowa zewnętrznego szybu 
dźwigu osobowego. 

 
1.2. Zakres stosowania  SST. 

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 
 dróg  lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania, 
 ulic osiedlowych i zbiorczych, 
 przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych, 
 placów ulicznych, parkingów,  wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych, 
 chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży, 
 ścieżek rowerowych, 
oraz do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej architektury 
drogowej, elementów miejsc obsługi podróżnych itp. 
 
Ustalenia przedstawione w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie nawierzchni chodnika z 
kostki brukowej betonowej typu „prostokąt” o gr.6[cm] koloru szarego/czerwonego układanej na 
podsypce cem.-pias. gr.3[cm]. 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 

 



Budowa zewnętrznego szybu dźwigu osobowego 
Lokalizacja:  Warszawa, ul. Browarna 4, dz. nr 69 

 

72 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 2. 
 
 

2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA   
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
1.  odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
2.  barwę: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w 
załączniku 1), 

4.  wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm,         80 mm i 

100 mm (zalecane grubości kostek podano w załączniku 2). 
  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

 Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz 
z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania 
na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach 
mrozu  

Lp. Cecha Załącz
nik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   
1.1 Dopuszczalne odchyłki w 

mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki, 
grubości                            < 
100 mm 
                                          ≥ 
100 mm 

C Długość   szerokość   
grubość 
 
± 2            ± 2            ± 
3 
± 3            ± 3            ± 
4 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma po-
miarami 
grubości, 
tej samej 
kostki, 
powinna 
być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 
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kostki           > 300 mm), 
przy długości pomiarowej 
                                             
300 mm 
                                             
400 mm 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmraża-nie z 
udziałem soli 
odladzających (wg klasy 3, 
zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość 
średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 
3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 
2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego 
niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie 
(wg klasy 3  

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 oznaczenia H normy)  szerokiej 
ściernej,              
wg zał. G normy 
– badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 
badanie 
alternatywne 

   ≤ 23 mm ≤20 000mm3/500
0 mm2  

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia 
kostki nie była szlifowana lub 
polerowana – zadawalająca 
odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się 
podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I 
normy (wahadłowym przyrządem 
do badania tarcia) 

 
 
 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki 

nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się 

rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są 
uważane za istotne 

3.2 
 
 
 
 
3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa 
ścieralna lub cały element) 

J a) kostki z powierzchnią o 
specjalnej teksturze – producent 
powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie 
kostki powinny być porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości 
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 tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach 
surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za 
istotne 

 
 W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. 
na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec 
kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 
 
 
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3], 
 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 

PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-
1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008:2004 [4], 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
 piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 
 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe 
itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających 
wymaganiom OST D-05.03.04a  [12], 

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać 
do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu 
trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 
podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z 
dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 
warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach 
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania 
i wyładowania. 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 
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nawierzchni z kostek można stosować: 
a) krawężniki betonowe wg OST D-08.01.01a [13], 
b) obrzeża betonowe wg OST D-08.03.01 [15], 
c) krawężniki kamienne wg OST D-08.01.02a [14]. 
 Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg OST D-08.05.00 [16]. 
 Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a             i   2.3 b, 
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg OST     D-

08.01.01a [13], 08.01.02a [14],  D-08.03.01  [15] i D-08.05.00 [16]. 
 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
  Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym 
IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom  
OST D-05.03.04a [12]. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[5] pkt 4. 

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

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i 
innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na 
paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na 
płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca 
się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 
ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, 
samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać 
zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia 
do wyładowania cementu. 

  
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 
OST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5. 
5.2. Podłoże i koryto 
 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 [6].   
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 
 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST (przykłady 
konstrukcji nawierzchni podają załączniki 3 i 4). 
 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, 
gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia 
szczelin piaskiem. 
 

5.4. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
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 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej OST, np.: 
a) D-04.01.0104.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [6], 
b) D-04.04.0004.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa 

naturalnego lub łamanego) [7], 
c) D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” [8], 
d) D-04.05.0004.05.04 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw  stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi” [9], 
e) D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [10], 
f) D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego” [11]. 
 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 
indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

5.5. Obramowanie nawierzchni 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania 
obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być 
zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-
08.05.00 [16]. 
 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 

5.6. Podsypka 
 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić 
po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 
m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich 
układania (przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do 
zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu 
układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 



Budowa zewnętrznego szybu dźwigu osobowego 
Lokalizacja:  Warszawa, ul. Browarna 4, dz. nr 69 

 

78 
 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być 
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 
3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 
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jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem 
zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie 
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 
zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia 
szczelin powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.04a [12]. 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad 
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy 
ściekach wzdłuż jezdni. 
 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do          3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 
pkt 6. 
 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 
2, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

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

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 
1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5.4 
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3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg OST D-08.01.01a [13];                  
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 
[15];           D-08.05.00 [16] 

 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, spadków 
i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
pro-jektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubości 1 
cm 

5 Badania  wykonywania  
nawierzchni  z 

kostki  

 a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie 
od osi 
projektowa-
nej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia:       
+1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym 
łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności 
do 8 mm 

 e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z po-ziomnicą i 
pomiarze prześwitu kli-nem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą niwela-cji) 

Jw. Prześwity 
mię-dzy łatą a 
po-     
wierzchnią do         
8 mm 

 f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone me-todą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
do-kumentacji 
pro-jektowej 
do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
sze-rokości 
projekto-
wanej do  5 
cm 

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

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg 
dokumenta-cji 
projektowej 
lub decyzji 
Inży-niera 

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

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
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deformacji, wy-kruszeń, spoin i 
szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia 
osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

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

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartości podanych w 
tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

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

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [5] oraz niniejszej OST. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie podsypki, 
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 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
 ułożenie i ubicie kostek, 
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielęgnację nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach 
kosztorysowych, a których zakres jest określony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W 
okresie przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane 
do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu 

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
5. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
6. D-

04.01.0104.03.01 
Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

7. D-
04.04.0004.04.03 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

8. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
9. D-

04.05.0004.05.04 
Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi 

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
12. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
13. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych 
14. D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych 
15. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
16. D-08.05.00 Ścieki 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 12              45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie budowy zewnętrznego szyby dźwigu osobowego dla budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy Browarnej 4 w Warszawie. 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

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

1.3 Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. W zakres tych robót wchodzą: 
 

o Demontaż istniejącej instalacji 
o montaż rurociągów rozprowadzających, 
o montaż zaworów odcinających, 
o montaż gałązek grzejnikowych, 
o płukanie instalacji, 
o badanie i uruchomienie instalacji, 
o regulacja działania instalacji. 

 

1.4. Nazwy i kody 
Kod CPV:  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

1.5.Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami podanymi w SST-00 
„Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" 
oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik  robót  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu. 
Inspektor  Nadzoru  –  osoba  posiadającą  pełnomocnictwo  do reprezentowania Zamawiającego 
podczas realizacji  w/w  robót  oraz  pełniąca  samodzielną  funkcję  techniczną  nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie budowlanym niniejszego zadania. 
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z Dokumentacją  
Projektową  i  Specyfikacją  Techniczną,  zaakceptowane  przez Inspektora i Zamawiającego. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 
Odpowiednia    (bliska)    zgodność  - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi  tolerancjami,  
przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju Robót budowlanych. 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
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upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2). 
Certyfikat   zgodności   – dokument   wydany   zgodnie   z   zasadami   systemu certyfikacji   
wykazujący,   że   zapewniono   odpowiedni   stopień   zaufania,   iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnym w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono  zgodność  wyrobu  z  PN  lub  aprobatę  techniczną  (w  wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN). 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany  wyrób,  proces  lub  
usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym dokumentem normatywnym 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inżyniera, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy 
„Prawo Budowlane" i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały, urządzenia lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą zmiany materiałów, urządzeń 
i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 
6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2.  Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać wymogom odpowiednich Polskich Norm. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami i przepisami. 

  

2.2 Rurociągi 
 

Rozprowadzenia na wierzchu ściany z rur miedzianych łączonych po przez lutowanie. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków i pęknięć spowodowanych uszkodzeniami. 
 



Budowa zewnętrznego szybu dźwigu osobowego 
Lokalizacja:  Warszawa, ul. Browarna 4, dz. nr 69 

 

85 
 

2.3 Armatura odcinająca i regulacyjna 
 

Należy stosować armaturę podaną w opisie technicznym i w wykazie załączonym do 
Dokumentacji Projektowej. 

 
2.4 Armatura instalacji centralnego ogrzewania  
Na instalacji należy zamontować: 

Zawory odcinające do grzejników oraz odpowietrzniki automatyczne.  

3.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  w  terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma   być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót 

4.  Transport 

4.1  Rury 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 
 

4.3 Armatura odcinająca i regulacyjna 
 

Armaturę należy przewozić krytymi środkami transportu, z zabezpieczeniem przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 
szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

5.  Wykonanie robót 

5.1  Montaż instalacji centralnego ogrzewania 
 
Montaż rurociągów 

 
Rurociągi należy łączyć zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 

„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć ewentualne przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Skoordynować prowadzenie rur z innymi instalacjami. 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy rurociągi przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych i w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
   

Rurociągi poziome należy układać ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0,3% w kierunku źródła 
ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkiem zabezpieczającym odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego układu. Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach 
ochronnych o wewnętrznej średnicy większej, co najmniej o 8,0 mm od zewnętrznej średnicy 
przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem 
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trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. 

Długość tulei powinna być większa o 10,0 mm od grubości ściany lub stropu. Przewody 
prowadzić w bruzdach w posadzce i ścianach. 

 
 
Montaż armatury 

 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 

jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była widoczna, dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę z rurociągami należy łączyć za 
pomocą połączeń gwintowych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienia połączeń gwintowanych 
wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

Na przewodach armaturę ustawiać należy w miarę możliwości w takim położeniu, by 
wrzeciono skierowane było do góry lub w bok i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu. 
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 
 
Badania i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania 

 
Instalacja musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności 

należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie starannie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 
zakończeniu płukania instalację należy napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C 04607 
„Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody". Instalację należy 
dokładnie odpowietrzyć. 

Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej > 
0° C. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić min. p = 0,4 MPa. 
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do 

przekroczenia jego maksymalnej wartości. Podczas badania powinien być używany cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i 
działce elementarnej 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

Wyniki badania szczelności należy przyjąć za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 minut manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia, a oględziny połączeń, spawów i armatury nie wykażą przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności na zimno 
należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika 
grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco 
powinna być poprzedzona, co najmniej 72 godzinną pracą instalacji. 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacji wydłużeń przez instalację. 

Podczas rozruchu na ciepło należy dokonać sprawdzenia i ewentualnej regulacji instalacji 
centralnego ogrzewania. 

Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 
Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 

 
Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 

regulacyjnej, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych 
zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 
szczelności instalacji w stanie zimnym. 

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych instalacji zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej. Czynność ustawienia 
należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
 
Roboty demontażowe   
Należy dokonać demontażu istniejącego pionu instalacji centralnego ogrzewania od pomieszczeń 
piwnicy, aż po ostanie piętro. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości 
pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy 
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posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce 
zwałki.  

6.  Kontrola jakości 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Kierownictwa budowy. 

6.2.Kontrola jakości robót instalacyjnych 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań i prób należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
Warunki przystąpienia do badań 
 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a)  przed zakryciem bruzd, oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b)  po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności  
c)  w okresie gwarancyjnym 

6.3.Kontrola przewodów 
 
 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i  ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją. 
Sprawdzenie   rozmieszczenia   uchwytów   lub   obejm;   sprawdzenie   spadków przewodów, 
sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do  odpowietrzenia; sprawdzenie  
przejść  przewodów  przez  ściany  i  stropy,  sprawdzenie odległości  przewodów  względem  przegród  
budowlanych  oraz  względem  innych  przewodów, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z 
przewodami poziomymi. 

 

7.  Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji technologicznej centralnego ogrzewania należy 
dokonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normą PN-64/B-10400. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru instalacji ogrzewczej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

o Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami 
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

o Dziennik Budowy, Dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  
(świadectwa  jakości wydane przez poszczególnych dostawców materiałów),  

o Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
o Protokół prób szczelności całej instalacji. 

 
 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

o Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Technicznej,  

o Protokoły z odbiorów częściowych i  realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
o Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy  przeprowadzono wszystkie zmiany  i 
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uzupełnienia),  
o Protokoły badań szczelności instalacji. 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy 
odbiorami elementy instalacji nie uległy uszkodzeniu.  

8.  Obmiar robót 
Będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  
 
 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca obowiązany jest posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót 

9.  Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty. 

10.  Przepisy związane 
o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady,  
o PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
o PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
o PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 
o PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
o PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

 i badania”. 
o PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania”. 
o PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
o PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
o PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
o PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
o PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody”. 
 
 




















