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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych dotyczące: „Rozbudowa budynku Domu Opieki Hospicyjnej 

Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" p.w. Św. Ducha  

w Łomży przy ul. Rybaki 3”. 

18-400 Łomża, ul. Rybaki 3, działki nr: 10077/4; 10077/5; 10078/9; 10078/1; 10079/1   

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę 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. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

specyfikacjami technicznymi. 

1.4 . Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

1 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

2 budowlą stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

3 obiekt małej architektury; 

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. 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 

o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 

przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

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. 

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. 

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. 

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

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

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

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

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

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. 

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

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

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. 

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

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

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. dokumentacji powykonawczej - należy przez to 

rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

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

geodezyjnego i kartograficznego: 

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

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

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

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

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

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

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

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

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

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.). 

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. 

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

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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

dokumentacji projektowej. 

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

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

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

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

eksploatacji. 

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

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

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.). 

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. 

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. 

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

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

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. 

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 przedmiarowych robót podstawowych. 

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

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

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. 

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 
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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 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: 

a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b)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: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) 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 przepisy 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. 
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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. 

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. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. 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. 

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 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie odpowiadającym jego własnościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest, jeśli ma 

właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w 

których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 

92, poz. 881) wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent 

dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał 

krajowy certyfikat zgodności i oznakował wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 VIII 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041) określono: 

1) sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie ocen zgodności z Polską Normą 

wyrobu, nie mającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną; 

2) wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych; 

3) sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym; 

4) zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności; 
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5) zakres informacji dołączanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym. [...] 

§ 3.Wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, jeżeli spełnia, odpowiednie do jego 

przeznaczenia, wymagania określone w tej specyfikacji, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany 

wymagań podstawowych. §4.1.  Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgo-

dności oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. 

Krajową deklarację zgodności producent przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich 

żądanie. 

2. Oceny zgodności wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej specyfikacji 

technicznej wyrobu, o której mowa w przepisach o europejskich aprobatach technicznych oraz polskich 

jednostkach organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, stosując system oceny zgodności wskazany 

w tej specyfikacji. [...] 

4. Wymagane systemy oceny zgodności dotyczące poszczególnych grup wyrobów budowlanych określa 

załącznik nr 1 do rozporządzenia. §5.1. Krajowa deklaracja zgodności zawiera w szczególności: 

1) numer nadany przez wydającego; 

2) określenie, siedzibą i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

3) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, klasę 

według specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego; 

4) identyfikację specyfikacji technicznej, z którą potwierdza się zgodność: numeru, tytułu i roku ustanowienia 

Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytułu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy jednostki 

aprobującej; 

5) oświadczenie producenta, że wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej; 

6) nazwę i adres jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

budowlanego; 

7) miejsce i datę wydania krajowej deklaracji zgodności; 

8) imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wydania krajowej deklaracji zgodności. [...] 

§ 6 W ocenie zgodności wyrobów budowlanych uczestniczą akredytowane, zgodnie z przepisami o systemie 

oceny zgodności, jednostki certyfikujące oraz laboratoria [uprawnione do wydawania krajowego certyfikatu 

zgodności]. § 7. Krajowy certyfikat zgodności zawiera w szczególności: 

1) nazwę i adres jednostki certyfikującej; 

2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie; 

4) wskazanie specyfikacji technicznej; 

5) warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego wynikające ze specyfikacji technicznej; 

6) numer certyfikatu; 

7) warunki i okres ważności certyfikatu - tam gdzie to ma zastosowanie; 

8) imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania certyfikatu. [...] 

§ 11. Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do 

obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, 

którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

oznaczający, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną co zostało potwierdzone przez 

dokonanie oceny zgodności określonej w rozporządzeniu. 

§ 12.1. Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć 

informacją zawierającą: 

1) określenie, siedzibą i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

2) identyfikacją wyrobu budowlanego zawierającą: nazwą, nazwą handlową, typ, odmianą, gatunek i  klasą 

według specyfikacji technicznej; 

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność 

wyrobu budowlanego; 

4) numer i datą wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

6) nazwą jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. [...] 

§ 13.1. Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, nie dojący się usunąć, wskazany w 

specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego. 

2. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób określony w ust. 1, 

oznakowanie umieszcza sią na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego, 

albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
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§ 14. Na wyrobie budowlanym mogą być umieszczone inne oznakowania, jeżeli nie będą one ograniczać 

widoczności i czytelności oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie będą 

wprowadzać w błąd, że jest to oznakowanie znakiem budowlanym. [...] 

§ 15.2. Jeżeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem 1 maja 2004 r. jako obowiązujący system oceny 

zgodności wskazano certyfikacją na znak bezpieczeństwa, a certyfikat na znak bezpieczeństwa wygasł przed 

utratą ważności tej aprobaty, może być wydany certyfikat zgodności, w rozumieniu rozporządzenia, przy 

czym oceną zgodności przeprowadza się w odniesieniu do kryteriów technicznych określonych w aprobacie. 

Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót hydroizolacyjnych powinien się znajdować 

termin przydatności do stosowania. 

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. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne 

lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. 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 nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

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

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. 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 określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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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. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 
 

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, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

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

jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, projektu 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 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

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

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

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

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

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

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

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

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

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

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

lepiszczy, kruszyw itp., 

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

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

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

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i 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. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 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 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

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

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 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. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) 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), 

2) 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. 

3) 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: 

1. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

2. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

5. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

7. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

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

odbiorów robót, 

9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

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

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

11.zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

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

robót, 

13. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

14.dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

15. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

16. inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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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 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: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) 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 1   Ogólne zasady obmiaru robót 

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

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

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.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

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

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

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), 

c)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f)   odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

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

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

konfrontacji z dokumentacją projektową, 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: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZ3), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 
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10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. 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 wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny 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 robót (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. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c opłaty/dzierżawy terenu, 

d przygotowanie terenu, 

e konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

f tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2..2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

b. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 

ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty 

podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty 

określone w ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jedn.Dz.U.z 2003r. 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). 
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2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.Nr 

147, poz. 1229). 

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

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

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r.-o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r.Nr 204, 

poz. 2086). 

10.2.  Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr209, poz. 

1779). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - 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). 

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

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

4. 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). 

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

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120, poz. 

1126). 

6. 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). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 

198, poz. 2041). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- 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 2003-2005. 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZO - ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych i robót ziemnych 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

   W zakres tych robót wchodzą: - Rozbiórki wewnętrznych elementów obiektu - rozbiórka pokrycia 

dachu, 

   - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

   - rozebranie ścian, ścianek działowych, 

   - wykucie otworów na okna i drzwi, 

   - rozebrania obicia ścian, 
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   - rozebranie izolacji z wełny mineralnej, 

   - rozebranie posadzek, 

1.4. Określenia podstawowe 

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

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
 

2. MATERIAŁY 

Dla robót wg ST materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

Do rozbiórek może być użyty dowolny ogólnie dostępny sprzęt. 
 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki na wysypisko śmieci środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

              - zabezpieczyć przed zdemontowaniem istniejącego zasilania w energię elektryczną,  

  instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz wszelkie  

  istniejące uzbrojenie. 

   -  teren przylegający do pomieszczeń remontowanych zabezpieczyć (folią) 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 

Nr 47 póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywana robót 

budowlanych. 

Obiekty kubaturowe 

a) Materiały z rozbiórki składować poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

b) Elementy stropu podwieszanego rozbierać ręcznie, materiały odnieść poza obręb budynku. 

c) ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na 

miejsce składowania. 

d) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

e) Pomieszczenia oraz teren składowania uporządkować i oczyścić z resztek materiałów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 - rozbiórki obiektów zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji - szt.; m
2
; m

3
,  

W cenę jednostko obmiarowej ujęto: - wykonanie robót przygotowawczych, usunięcie na 

zewnątrz budynku gruzu, zabezpieczenie terenu, oczyszczenie stanowiska pracy, usunięcie pozostałości 

po rozbiórkach materiałów z placu budowy. 

Obmiar i zakres robót określony w kosztorysie ofertowym stanowiący podstawę wyceny.  

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór polega na 

sprawdzeniu wykonanych wszystkich prac ujętych w przedmiarze ofertowym i zakresem robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, wraz z uporządkowaniem terenu. 

 Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 

ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano 

w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w 

ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier 

10.2.  Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

10.3.  Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować na wskazane miejsce składowania. 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-02 - ROBOTY ZIEMNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

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

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

1. wykopy wewnątrz i na zewnątrz budynku, 

2. warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, 

3. podkład żwirowo-piaskowy, 

4. podkład pod posadzki z piasku zwykłego, 

5. pozyskanie ziemi do nasypów, 

6. nasypy konstrukcyjne, 

7. zasypki, 

8. transport gruntu, 

1.4 Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wykopy 

Przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów występują następujące 

materiały jako zabezpieczenie skarp wykopów: 

- grodzice stalowe do wykonania ścianek szczelnych przy - mogą być np. G62 wg EN10248-

1:1999, EN10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć 

wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się 

- pale szalunkowe do umocnienia wykopów pod rurociągi technologiczne 

- inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inspektora 

- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych odpowiadające wymaganiom 

ST „konstrukcje stalowe” 

2.2. Grunty do wykonania podsypek i obsypek rurociągów 

Do wykonania podsypek i obsypek rurociągów należy stosować materiał mineralny, sypki drobno lub 

średnioziarnisty wg PN-B-86-02480. 
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2.3. Grunty do zasypywania wykopów 

Do zasypania wykopu może być stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. Grunt z wykopów nie 

może stanowić zasypki dla sieci prowadzonych w nawierzchniach dróg. W tym przypadku do wysokości 

podbudowy wykop należy zasypać pospółką z zagęszczeniem. 

2.4. Grunty do wykonania podkładu i zasypek sieci prowadzonych w drogach. Do wykonania podkładu 

należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 50mm, 

- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

- zawartość cząstek organicznych do 2%, 

2.5. Grunty do budowy nasypów 

Grunt do wykonania nasypów powinien posiadać następujące właściwości: 

- max. średnica ziaren d<120mm 

- wskaźnik różnoziarnistości U>3 

- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425mm lub 0,5mm – W<40% 

- zawartość części organicznych I,2% 

- pęcznienie pod wpływem wody P<5% 

- odporność na rozpad <10% 
 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt wykorzystywany przez 

wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne 

wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Ładunki należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę do transportu powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych. Wykop pod obiekty budowlane odbiera uprawniony geolog. Koszt odbioru pokrywa 

Wykonawca. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 

projekcie budowlanym Wykonawca winien powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz 

wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji 

lub robót. 

Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

- opinii geologa co do sposobu dalszego prowadzenia robót budowlanych oraz po wprowadzeniu przez 

projektanta ewentualnych zmian konstrukcyjnych 

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 

pierwotnego 

5.1.2. Wykopy w wykonaniu ścianek szczelnych 

Ścianka szczelna zastosowana będzie przy realizacji zbiornika retencyjnego i pompowni ścieków. 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN12063:2001. 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy 

zawrzeć: 

- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
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- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania Konstrukcja 

ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany 

wykopu przed obsuwaniem się. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Wykopy nie obudowane ze skarpami Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 4,0m od 

poziomu terenu otaczającego wykop. 

Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1 

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinny być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników, 

- skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej Wykopy 

obudowane 

Wszystkie wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej jednego metra powinny być obudowane i 

rozparte. Należy stosować elementy obudowy wykopu według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia 

powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu 

obudowy, w szczególności rozparcia ścian. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania robót ziemnych 

± 15cm – dla wymiarów wykopów/nasypów w planie 

± 2cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopów 

± 10% – dla nachylenia skarp wykopów i nasypów 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy pod obiekty i rurociągi powinny być wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej projektowanego 

poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.1.6. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca robót powinien wykonać instalację, która zapewni odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar wykopu. Niedopuszczalnym jest pompowanie wody wprost z wykopu. 

5.1.7. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 

- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie i odbiorze 

wykopu przez geologa, 

- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych, 

- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25cm, 

- całkowita grubość podkładu powinna być zgodna z projektem i powinna to być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu, 

- wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,98 według próby normalnej 

Proctora 

5.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki 

- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki 

- przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych, 

- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą 

- całkowita grubość podkładu powinna być zgodna z projektem i powinna to być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu 

- wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,98 według próby normalnej 

Proctora 
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5.4. Zasypki i nasypy 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów/wykonania nasypów po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypek/nasypów 

- zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim robót, 

- przed wykonaniem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

Budowlanych, 

- układanie i zagęszczenie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,5 do 1,0m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi, 

0,4m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi, 

- wskaźnik zagęszczania gruntu nie mniejszy niż Is=0,95 wg próby normalnej Proctora 

- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach od 5.1 do 5.4. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych 

powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w punkcie 10. 

6.1. 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 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

-sposób i jakość zagęszczenia 

6.3. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 

- materiał do zasypki 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 - zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji - m
2
; m

3
. 

Obmiar i zakres robót określony w kosztorysie ofertowym stanowiący podstawę wyceny. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wymagania dotyczące odbiorów 

podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena za 1m
3 

wykonania 

wykopów, nasypów, podsypek i zasypek obejmuje: 

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

2. oznakowanie robót 

3. wyznaczenie zarysów 

4. wykonanie i rozebranie umocnień ścian wykopów 

5. pozyskanie ziemi do nasypów 
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6. odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład 

7. odwodnienie wykopów 

8. utrzymanie wykopów 

9. przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań 

10. wykonanie a następnie rozebranie dróg dojazdowych 

11. dostarczenie materiałów do wykonania podsypek, zasypek i nasypów 

12. uformowanie i zagęszczenia podsypek, obsypek i nasypów 

13. plantowanie, oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

- PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- PN-B-04452:2002 – Geotechnika. Badania polowe 

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

- PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

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

- PN-EN12063:2001 – Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

- PN-EN10248-1:1999 – Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

- PN-EN12048-2:1999 - Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów 

- PN-EN10249-1:2000 - Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

- PN-EN10249-2:2000- Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów 

- PN-EN13252:2002 – Geotekstylia i wyroby pokrewne. 

- PN-B-11111:1996 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 

- PN-B- 87-01100 – Kruszywa mineralne Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 

- BN-77-8931-12 – Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Inne dokumenty 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) 

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

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

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami) 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST -03  - ROBOTY ZBROJARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące zbrojenia betonu w 

konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A0 i A1 

- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali AII i AIII 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej powinny odpowiadać dokumentacji technicznej normy PN-89-H-84023/6 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN10025:2002. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna 

wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 

- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem, 

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 

0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie: Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 

Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- średnicę nominalną 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzać następujące badania: 

- sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem 

- sprawdzenia stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 

- sprawdzenia wymiarów wg PN-82/H-93215 

- sprawdzenia masy wg PN-82/H-93215 

- próba rozciągania wg PN-91/H-04310 

- próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy oceniać 

pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Cechowanie wiązek i kręgów 

powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd 

zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych 

- pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 

1m długości pręta. Magazynowanie stali zbrojeniowej: 

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

wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie: 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 
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Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy 

nie mniejszej niż. 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 

1,5mm. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy w 

tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się 

stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu. Ogólne 

wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. Pręty i 

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

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

lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie . Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem 

wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 

słonej wody należy zmyć słodką wodą. Dopuszczalne wielkości miejscowego wykrzywienia prętów nie 

powinna przekraczać 4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty 

ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza 

się również cięcie palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać 

wg dokumentacji projektowej z jednoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264. 

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. 

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d<12mm. Pręty o średnicach 

większych powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odcięcia prętów 

zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być nie mniejsza niż 10d dla stali A-II i A-

III. W miejscach zagięć, załamań elementów konstrukcyjnych, w którym zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzna stronę. Niedopuszczalne są tam 

pęknięcia powstałe podczas wyginania. minimalna odległość od krzywizny pręta, do miejsca gdzie można 

na nim położyć spoinę wynosi 10d. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do 

zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości minimum 30% skrzyżowań. 

5.2.2. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do 

zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia 

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

bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

Montaż zbrojenia fundamentów wykonywać na warstwie chudego betonu. Dla zachowania właściwej 

otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 

sztucznych, o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 

szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych stosuje się dla zachowania otuliny podkładki plastykowe, pierścieniowe. 

Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe zatwierdzone przez Inspektora. Szkielety 

zbrojenia powinny być, o ile to możliwe prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
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przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 

wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

- przy średnicach do 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm 

- przy średnicach prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm 

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

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów wobec względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 

Minimalną grubość otuliny wykonać zgodnie z projektem. Układanie zbrojenia bezpośrednio na 

deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbiór musi być potwierdzony wpisem do Dziennika 

Budowy. Inspektor winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 

- gatunku stali 

- ilości stali 

- ich średnic 

- długości, rozstawy i zakotwień 

- prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania 

- sprawdzenia grubości otuliny może być dokonane przez Inspektora również po betonowaniu przy 

użyciu przyrządów magnetycznych 

Dopuszczalne tolerancje: 

- odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

- różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3mm, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 

20% wszystkich skrzyżowań, 

- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25mm, 

- różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5mm, 

- różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 - zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji kg, t. 

Obmiar i zakres robót określony w kosztorysie ofertowym stanowiący podstawę wyceny.  

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Wymagania dotyczące odbiorów podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora oraz 

wpisany do Dziennika Budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Podstawę płatności 

„zbrojenie betonu” stanowi cena jednostkowa za 1t wykonanego zbrojenia. 

Cena za 1t wykonania zbrojenia obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- transport i składowanie materiałów 

- oczyszczenie i wyprostowanie prętów 

- wygięcie, przycinanie i łączenie prętów 

- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz 

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu 

- czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcia ich poza teren robót 

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych specyfikacją lub zleconych przez 

Inspektora 



 

 

STWiOR 

25 

 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/1 – Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne, gatunki 

PN-89/H-84023/6 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki 

PN-81/H-92120 – Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 

niskostopowej 

PN-84/H-93000 – Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej jakości i 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 

PN-82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-91/H-034310 – Próba statyczna rozciągania metali 

PN-90/H-04408 – Metale. Technologiczna próba zginania 

PN-90/H-01103 – Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne 

PN-87/H-01104 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie 

PN-88/H-01105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywania i transport 

PB-75/H-93200/00 – Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

PB-75/H-93200/06 – Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu śrub i 

nakrętek na gorąco. Wymiary 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-04   - ROBOTY BETONOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

1.2. Zakres stosowania 

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 

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

celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". Konstrukcje betonowe - 

konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami 

stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. Konstrukcje żelbetowe - 

konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości 

nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

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

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

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

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

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

Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 

montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 

Deskowania - pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych 

wykonywanych na miejscu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

wykonywanych na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

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

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.. Nr 207, poz.2016; z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92.poz.881), 

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

późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206-1-2003. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1.Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1. Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg norm PNEN 

197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

• klasa 32,5 - do betonu klasy B25, 

• klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej, 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 

c) Oznakowanie opakowania 

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

zawierający następujące dane: 

• oznaczenie, 

• nazwa wytwórni i miejscowości, 

• masa worka z cementem, 

• data wysyłki, 

• termin trwałości cementu 

d) Świadectwo jakości cementu 

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

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 

- cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a 

wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 

- zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań Cementowni 

można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN196-3:1996, 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie ). 

W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty 

do betonu. 

g) Warunki magazynowania i okres składowania: 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): 

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

opadami), 
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- 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). 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie 

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę 

- w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 

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

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

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

zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 

Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i 

testów, i nie zakłócały rytmu budowy. 

2.2.1.2.1. Kruszywo grube. 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, 

PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora. Na budowie dla każdej partii kruszywa należy 

wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-

06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711. PN-86/B-

06712 i PN-S-10040:1999. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

- oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyników badań pełnych wg PN-

86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. W celu 

umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2.1.3. Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 

stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy 

pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić 

bieżącą kontrole zgodnie z wyżej wymienioną normą. 

2.2.1.4. Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-

6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 

przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie 

wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 

domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 

2.2.2. Mieszanka betonowa 
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Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 

wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. 

„beton towarowy". Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z 

wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normie: PN-EN 206-1-2003. Beton część 1. 

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej 

przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora. Wykonawca musi posiadać 

własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

Do budowy zbiorników, fundamentów, płyt fundamentowych, stropowych i wieńców stosować beton 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.2.3. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, PNISO 

6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak: 1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-

84023.06, PN-82/H-93215. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie.  

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

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

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. Stal 

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

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

zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy 

nie mniejszej niż 1,0mm. Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 

1,5mm. 

2.2.4. Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrod odpowiednich do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 

odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 

2.2.5. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z 

tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się 

stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.6. Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S- 

10040:1999, a ponadto: 

- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017. PN-91/D-95018, PN-75/D-

96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,  

- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz 

PN-EN 636-3:2001, 

- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 

- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 

antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, 

ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

Beton z dodatkiem włókien stalowych to beton, do którego dodane są włókna stalowe w celu uzyskania 

określonych własności. Dodane włókna powodują zmianę własności, zarówno świeżego betonu, jak i 

betonu stwardniałego. W przypadku świeżego betonu osiągane jest w ten sposób istotne zmniejszenie 

rozpływu, co powoduje utrudnienie pompowania i zagęszczania. W przypadku stwardniałego betonu, 

jednolity rozkład włókien w trzech kierunkach, w formie betonowej powoduje, iż przejmowane są różne 

naprężenia: od naprężenia rozciągającego do złożonych naprężeń ścinających, wraz ze wszystkimi fazami 

przejściowymi, jakie wynikają z położenia włókien w stosunku do kierunku działania naprężenia. 

Współdziałanie włókien w procesie przejmowania od betonu różnych działających sił (naprężeń) wymaga 

dostatecznego stopnia przyczepności włókien do betonu. Wytrzymałość na rozciąganie włókien jest bardzo 

wysoka w stosunku do takiej wytrzymałości betonu. W zasadzie wszelkie “niepowodzenia” nigdy nie są 

spowodowane pęknięciem włókien lecz niewystarczającą ich przyczepnością do betonu. 

Możliwości w zakresie przejmowania obciążeń przez włókna zależne są od: 

- właściwej ilości włókien (proporcja – ilość stali do ilości betonu),  

-  stosunku powierzchni styku do przekroju włókna stalowego.  
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Z praktyki wynika, iż ilość dodawanych włókien stalowych powinna stanowić ok. 2 do 8% masy (ciężaru) 

betonu. W przypadku niedużych ilości dodawanych włókien stalowych nie jest jeszcze możliwe 

stwierdzenie istotnego wpływu na własności betonu stwardniałego. Jeżeli natomiast do świeżego betonu 

zostanie dodana większa ilość włókien, to jego obróbka (pompowanie i zagęszczanie) staje się praktycznie 

niemożliwa. 

Jako dodatek stosowane są bardzo drobne włókna średnicy 0,2 do 1,0 mm lub też cienkie opiłki stalowe. 

Wymiary i kształt geometryczny włókien mają wpływ zarówno na wytwarzanie świeżego betonu, jak też na 

właściwości betonu stwardniałego. Włókna o większej powierzchni są szczególnie korzystne. Powierzchnia 

włókien ma wpływ głównie na wytrzymałość i plastyczność przed wystąpieniem pierwszej rysy (stan I). Z 

drugiej strony specjalny kształt włókien poprawia ich połączenie z betonem i tym samym korzystnie 

wpływa na plastyczność po pojawieniu się rys. 

Włókna stalowe nadają betonowi własności, które można najlepiej określić jako “twardy i oporny”. Z 

punktu widzenia praktyki budowlanej oznacza to właściwości materiału powodujące, iż po pojawieniu się 

pierwszej rysy dochodzi do dalszych odkształceń. Pojęcie “twardy i oporny” opisuje zatem raczej 

zachowanie betonu po pojawieniu się rys, kiedy znajduje się on w stanie II. Sam beton wprawdzie ma dużą 

wytrzymałość na ściskanie, ale także i większą wytrzymałość na rozciąganie; pęka po prostu po 

przekroczeniu granicy wytrzymałości na rozciąganie, ponieważ naprężenia nie mogą być przenoszone 

przez rysę. Natomiast włókna stalowe są w stanie przenosić siły rozciągające także ponad rysą i tym 

samym dzielą siły występujące po pojawieniu się rysy na cały przekrój elementu. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 

- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań: 

- sprzętem ciesielskim, 

- samochodem skrzyniowym, 

- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) do przygotowania zbrojenia: 

- giętarkami, 

- nożycami, 

- prostowarkami, 

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

4) do układania mieszanki betonowej: 

- pojemnikami do betonu, 

- pompami do betonu, 

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

- wibratorami przyczepnymi, 

- łatami wibracyjnymi, 

- zacieraczkami do betonu. 

5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

- szlifierkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. 

Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg 

publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy 

dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić:   segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w 

normie PN-S-10040:1999. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na 

bieżąco i na własny koszt. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN PN-EN 206-1-

2003, PN-63/B-06251. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji „Projekt organizacji robót" uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i 

żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan 

przeprowadzanych badań. 

5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną 

przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora „Dokumentacją technologiczną". 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika 

Budowy. 

5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe można 

wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować 

się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z 

desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie 

większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. 

W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić 

taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw 

sztucznych. Należy zwrócić szczególna, uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian 

wewnętrznych zbiorników dla zapewnienia im gładkości powierzchni. 

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

stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Przy podparciu 

deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania 

powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą 

powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania 

należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, 

gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych 

projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

Zgodnie ze specyfikacją cz. 2 „Roboty zbrojarskie”. 

5.2.3. Montaż zbrojenia 

Zgodnie ze specyfikacją cz. 2 „Roboty zbrojarskie”. 

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.2.4.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

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

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

5.2.4.2. Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-

S-10040:1999. 

5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu 
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej 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. 

5.2.4.4. 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. 

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.2.5.1. 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 Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić 

mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu 

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa. 

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

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

okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie 

twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.6. Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie 

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

konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 

monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

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

dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-0040:1999 oraz niniejszej ST. 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", obejmującego między innymi podział 

obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, 

częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania 

dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Deskowania 
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Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN- 93/S-10080 

oraz niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: 

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 

- sprawdzeniu szczelności deskowania, 

- sprawdzeniu czystości deskowania, 

- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym. 

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

6.2.2. Zbrojenie 

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

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową 

oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także ST. 

6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1-2003 niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora, zleci nadzór laboratoryjny 

niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi. Należy 

opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania 

przewidziane w normie PN-EN 206-1-2003 i niniejszą ST, oraz ewentualne inne konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora. W celu wykonania 

badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 

określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 

6.2.4. Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych w 

normie PN-EN 206-1-2003 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. W celu wykonania 

badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 

„Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normami oraz niniejszą ST. 

6.2.6. Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normami oraz niniejszą ST. 

6.2.7. Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1-2003 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Beton powinien mieć 

właściwości zgodne postanowieniami norm, projektu oraz niniejszej ST. 

6.2.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami norm 

oraz niniejszej SST. 

6.2.9. Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. 

Sprawdzenie polega na: 

- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 

- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 

- sprawdzeniu betoniarki, 

- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 

- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
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- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 

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

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 - zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji m
2
; m

3
. 

Obmiar i zakres robót określony w kosztorysie ofertowym stanowiący podstawę wyceny.  

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 

projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• zakup, dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• wykonanie „Projektu technologii betonowania", 

• wykonanie „Planu kontroli" materiałów i robót, 

• oczyszczenie podłoża, 

• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 

• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 

• przygotowanie mieszanki betonowej, 

• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 

zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

• pielęgnację betonu, 

• rozbiórkę deskowania i rusztowań, 

• usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-EN206-2003. Beton Część 1. Wymagania i właściwości, produkcja i zgodność 

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

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

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu. 

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
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PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny. 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju. 

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w 

warunkach zewnętrznych. 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

Inne dokumenty: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), 

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

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

późniejszymi zmianami), 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-05 - ROBOTY IZOLACYJNE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 

      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru izolacji.  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 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 przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objętych przetargiem. Izolacje 

przeciwwodne i przeciwwilgociowe  

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 

ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o 

gramaturze 400 g/m
2
. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/AU997 

wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 

powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni 

papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 

mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

Wymiary papy w rolce 

- długość:  20 m ±0,20 m 

    40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

- szerokość: 90, 95,100, 105,110 cm ±1 cm 

 Pakowanie, przechowywanie i transport 

- Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości, co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości, co najmniej 0,5 mm. 

 - Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 

ww. normie. 

- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych i w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. 

- Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 

między stosami - 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

- temperatura mięknienia - 60-80°C 

- temperatura zapłonu - 200°C 

- zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 

- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 

sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

 Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

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).  

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Styropian 

- styropian odmiany PS-E FS – 15, PS-E FS – 20,  

- styropian - EPS 100-38       

- styropian - EPST-30db   

a) Wymagania 

- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

- dopuszcza się występowanie wgnieceń i miejscowych uszkodzeń: 

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 

- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm
2
, a powierzchnia największej dopuszczalnej 

wady 10 cm
2
, wymiary: 

- długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

- szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m
3
, przy czym wysokość stosu nie powinna 

być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 

oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu  

drogowego. 

2.4.3. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. Wymagania: 

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

Odbiór materiałów na budowie: 

- materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, 

- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów 

należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera (dozór techniczny 

robót)  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

5.1.1. Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
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b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach  z tym, że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe. 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w 

sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 

zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 

przesunięte względem siebie. 

5.2. Izolacje termiczne  

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku 

warstwach każdą warstwę układać mijankowe Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 

wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 

następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 

(przez nakrycie folią lub papą). 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Materiały izolacyjne. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

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

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

budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
 powierzchni zaizolowanej wraz z przygotowaniem podłoża, oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze i zgodnie z 

dokumentacją przetargową. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych  

powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru 

robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 
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c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót  
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

- zagruntowanie podłoża i położenie izolacji, 

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

-   uporządkowanie stanowiska pracy. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

PN-B-24260:1998     Lepiki, masy  roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-27617:1997      Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-B-20130:1999/Az1:2001     Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

PN-75/B-30175               Kit asfaltowy uszczelniający 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-6  -   ROBOTY MURARSKIE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 

    Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3.  Zakres robót objętych SST. 

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

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

 Ściany z cegły pełnej 

 Ścianki działowe 

 1.4.  Określenia podstawowe. 

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

 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

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

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 2.2. Wyroby ceramiczne. 

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

* Wymiary jak poz. 2.2.1. 

* Masa 4,0-4,5 kg. 
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* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

*  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

*  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

  2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
 cement: ciasto wapienne:     piasek 
 1 : 1 :        6 
 1 : 1 :        7  
 1 : 1,7 :        5 

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

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

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.     SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.    TRANSPORT. 
Odbiór materiałów na budowie: 

- materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego 

- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów 

należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera (dozór techniczny 

robót)  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 
 

5.     WYKONANIE ROBÓT. 
Wymagania ogólne: 

a. Mury, przewody wentylacyjne i dymowe należy wykonywać warstwami, z zachowaniem 

prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 

rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
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b. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l 

cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

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

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

d. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

e. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

f. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

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

h. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 

uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej. 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

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

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

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

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

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

 5.2. Mury z cegły dziurawki. 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 

narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 

normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny 

być wykonane z cegły pełnej. 
 

6.    KONTROLA JAKOŚCI. 
 6.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

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

dokumentacji technicznej, 

* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

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

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 6.2.  Zaprawy. 

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

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

Lp.  Rodzaj odchyłek  

Dopuszczalne odchyłki mm mury spoinowane i odchyłki mm 

mury niespoinowane  

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1  2  3  4  
1.  Zwichrowania i skrzywienia:    

 - na 1 metrze długości  3  6  
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 - na całej powierzchni  10  20  

2 Odchylenia od pionu   

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

 - na wysokości 1 m  

 

 

 

 

 

 

 

- na wys. kondygnacji  

- na całej wysokości  

 

 

 

 

 

 

3 Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

- na 1 m długości  

- na całej długości  

 

1 

15 

 

2 

30 

4 Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

- na 1 m długości  

- na całej długości  

 

1 

10 

 

2 

20 

5 Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 

Do 100 cm         szerokość 

wysokość 

Ponad 100 cm    szerokość 

wysokość 

 

 

+6, -3 

+15, -1 

+10, -5 

+15, -10 

 

 

+6, -3 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest - m

2
 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

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

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a. dokumentacja techniczna, 

b. dziennik budowy, 

c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

 8.2.  Wykonawca winien zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikających. 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestora. 
 

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

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 

ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano 

w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w 

ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły 

 PN-B-2050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 

 PN-B-2011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 

 PN-EN 197-10:2002 Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

 PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami 
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 PN-EN 197-1:2002 Cement, skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

 PN-97/B-30003  Cement murarski 15 

 PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25 

 PN-86/B-30020  Wapno  

 PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy 

 PN-80/B-06259  Beton komórkowy 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-07  - ROBOTY CIESIELSKIE  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.1. Zakres robót wymienionych w SST 

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

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- wykonanie i montaż konstrukcji dachowej, 

- deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk, 

- wykonanie podsufitki z desek grubości 25 mm struganych jednostronnie, łączonych na wpust do 

gotowego szkieletu drewnianego. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

wytycznymi. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

- stosuje się drewno klasy K27 

- stosuje się drewno klasy K33 

- według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

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

tabela. 
Oznaczenie Klasy drewna

 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 
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Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

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

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

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie   

b) czołowe  

 

1/3 

1/1 

 

1/2  

1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

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

lub długości 
 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

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

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+3 mm i –2 mm. 

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

2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

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

2.2.2. Śruby 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
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2.2.3. Nakrętki: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

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

05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 

taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża 

nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 

do dziennika budowy. 
 

3.  SPRZĘT 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
 

4.  TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2.  Więźba dachowa 

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

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 

ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 

więcej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek lub krokwi: 

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

– w długości elementu do 20 mm 

– w odległości między węzłami do 5 mm 

– w wysokości do 10 mm. 
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5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedną warstwą papy. 

5.3. Belki stropowe 

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 

– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 

grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. 

5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm. 

5.4. Deskowanie połaci dachowych 

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

5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 

gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raz a większa od grubości desek. Czoła desek powinny 

stykać się tylko na krokwiach. 

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

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

5.5. Wykonanie podsufitki 

5.5.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 

Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. 

Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 

5.5.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są:  – ilość m
3
 wykonanej konstrukcji i powierzchnia wykonana w m

2
. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

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

tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych. 

 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST- 08 - POKRYCIE DACHOWE  OBRÓBKI  BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 

1.2. Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 

projektem zadania, obiektu i robot, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, które są niezbędne do określania 

ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robot 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. Zakres robot objętych ST 

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

wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 

elementami wystającymi ponad dach budynku: 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- 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 pokryć dachowych. 

2..2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blachy płaskie: 

a. stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość 

blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą, 

b. blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 

mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte 

powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 

Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 

budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robot 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne" pkt. 4 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 

środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 

może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 

na jakość robot i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 

pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a 

łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy 

niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 

3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość 

szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny 

dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem 

asfaltowym, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące zaleceń: 

- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 

- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 

odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

5.3. Pokrycia z blachy  

5.3.1. Pokrycia z blach profilowanych  

W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

- przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 

następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego 

rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 

niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co 

wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez 

przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 

- przed przystąpieniem do mocowania arkuszy na połaci dachowej należy pamiętać o sprawdzeniu 

geometrii dachu w przypadku, gdy połać tworzy prostokąt czy przekątne są równe. Arkusze powinny być 

lokalizowane pod kątem prostym do linii okapu, a wszelkie błędy połaci powinny być sprowadzane do 

krawędzi bocznych dachu oraz kalenicy, ponieważ miejsca te będą osłonięte obróbkami blacharskimi, które 

mogą spełniać rolę maskująca. Należy również pamiętać o tym by łaty, na których będzie mocowana 

blacha dachówkowa były zamontowane (za pomocą gwoździ skrętnych ocynkowanych) równolegle do linii 

okapu z uwzględnieniem odległości miedzy sobą dla poszczególnych profili dachówkowych. blachy 
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przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub 

nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających 

podczas cięcia wysoką temperaturę -ze względu na korozję miejsc ciętych, 

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 

powierzchni blach, 

- blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercąjących do łat 

drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając 

uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza 

brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. 

Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy, w 

każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. Zaleca się stosowanie 

wkrętów od 6 do 9 sztuk na metr kwadratowy. 

- Przed wejściem na arkusze należy oczyścić obuwie z wiórków i pyłów, które mogły by zarysować 

powierzchnie ochronną lakieru. Po pokryciu należy chodzić jedynie w obuwiu z podeszwą z miękkiej 

gumy. 

- Jeżeli w połaci dachowej znajdują się okna dachowe i kominy przy składaniu zamówienia należy doliczyć 

minimum jeden moduł do przecinanego arkusza. 

- Jeżeli okno lub komin zlokalizowane są na dwóch arkuszach w celu zapewnienia szczelności pokrycia 

dachowego należy przeciąć dwa arkusze. 

- W przypadku, gdy blacha wystaje poza boczną krawędź dachu należy przesunąć ja wzdłużnie o jeden 

moduł na drugi arkusz. Jeżeli w dalszym ciągu wystaje poza krawędź należy ją przeciąć równolegle do 

wiatrownicy. Kołnierz należy wyprofilować na blachę. pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny 

być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą 

pokrycia z blachy, 

- niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 

uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 

30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy 

okapie oraz wylot w kalenicy. 

Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, 

zaginając do góry dolne części fal, 

- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 

zaprawową. 

5.3.2 Wentylacja pokrycia dachowego 

Zapewnienie właściwej wentylacji przestrzeni pod blachą jest jednym z podstawowych wymogów 

poprawnego montażu. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie swobodnego przepływu 

powietrza od lipni okapu do kalenicy. Ponieważ całe ciepło, które gromadzi się w domu unosi się ku górze 

w wyniku różnicy temperatur skrapla się i osiada na blasze od strony poddasza. W celu wyeliminowania 

tego zjawiska stosuje się pod blachę folie paroprzepuszczalne i membrany o wysokiej 

paroprzepuszczalności, po których skropliny spływają do rynny. Należy pamiętać, iż szczelność zakładów 

folii wpływa znacząco na szczelność całego systemu dachowego. 

5.4. Obróbki blacharskie  

5.4.1 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.4.2 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. Robot nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.4.3 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5 Akcesoria dachowe Zastosowanie obróbek blacharskich przy kryciu dachów ma na celu uszczelnienie 

pokrycia dachowego w miejscach załamań i końcach połaci dachu przed wiatrem i odprowadzeniem wody 

z dachu do rynny oraz estetyczny wygląd po zakończeniu prac dekarskich. Dlatego zaleca stosowanie 

odpowiednich typowych obróbek blacharskich dostępnych w wybranym systemie blachodachówki: 

1 wiatrownica pod blachę i na blachę standard z 25 cm spełnia rolę osłony bocznej krawędzi dachu oraz 

odprowadza wodę do rynny 

2 obróbka obok ściany i kominowa boczna standard z 25 cm pod blachę i na blachę ma na celu zapewnienie 

szczelności pokrycia 

3 obróbka deski czołowej standard z 25 cm ma na celu zamaskowanie i ochronę deski pionowej do której 

montowane są rynny 
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4 pas nadrynnowy standard z 25 cm ma na celu skierowanie skroplin i wody opadowej do rynny oraz 

zamaskowanie więźby 

5 rynna koszowa standard z 50 cm ma na celu uszczelnienie miejsca styku dwóch połaci dachowych i 

odprowadzenie wód opadowych 

6 gąsiory dachówkowe lub trapezowe mają na celu zabezpieczenie grzbietu dachu (kalenica) 

7 śniegołapy lub bariery śniegowe montowane są w miejscach narażonych na zsuwanie się mas śniegowych 

z dachu co powoduje obrywanie rynny i zabezpiecza przed tragicznymi 

zdarzeniami losowymi. 

8 -obróbka kominowa górna standard 33 cm, ma na celu uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscu 

cięcia arkuszy koło komina. 

9 parapety wysokiej jakości docinane są na dowolną długość -uszczelki mocujemy w celu zapewnienia 

szczelności pokrycia dachowego w takich miejscach np.: kosze, kominy, pas nadrynnowy i pod gąsiorami 

5.5. Rynny i rury spustowe B.07.04.01 

5.5.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku 

podłużnym. 

5.5.2 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.5.3 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB-94701:1999 i PN-B-

94702:1999 

5.5.4 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.5.5 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 

nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 

4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

6.3.2. Pokrycia z blachy 

a) Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, 

PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PNEN505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,PN-EN 508-

2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robot jest: 

- dla robot - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m
2
 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 

potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m
2
, 

- dla robot - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych w naturze 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.1. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią 

a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku 

równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robot pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robot, po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot pokrywczych z dokumentacją, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę pokrycia, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 

ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 

1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od 

linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
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2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6. Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Pokrycie dachu blachą  

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podkładu, 

- (pokrycie dachu blachą dachówkową łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, 

umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz 

uszczelnienie kalenicy i okapu),  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Akcesoria dachowe  

Płaci się za faktycznie zamontowane elementy dachu w [m] lub jednostkach ustalonych w kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robot. 

9.3. Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.4. Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-89/BPN- 

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

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych -część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-09 - ROBOTY MALARSKIE  
 

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. Malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi i 

olejnymi. 

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 obiektu. 

 1.4. Określenia podstawowe. 

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

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera (Inwestora). 

2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 

 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.  Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb wapiennych, 

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.3. Farby budowlane gotowe. 

  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3.1. Wyroby epoksydowe 

- Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna  

wydajność - 6-10 m
2
/dm

3
, 

max. czas schnięcia - 24 h,  

- Farba do gruntowania epoksypotiamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

wydajność - 4,5-5 m
2
/dm

3
, 

czas schnięcia - 24 h, 

- Emalia epoksydowa chemoodporna, biała, 7462-000-010 

wydajność - 5-6 m
2
/dm

3
, 

max. czas schnięcia - 24 h 

- Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara, 7462-000-930 

wydajność - 6-8 m
2
/dm

3
, 

max. czas schnięcia - 24 h, 

- Lakier bitumiczno-epoksydowy, 7419-012-990, 

wydajność -1,2-1,5 m
2
/dm

3
, 

max. czas schnięcia - 12 h. 

2.3.2. Farby olejne i ftalowe 

- Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajność  

6-8m
2
/dm

3
, czas schnięcia – 12h, 

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113-44, 

wydajność 6-10m
2
/dm

3
. 

2.3.3. Farby akrylowe, lateksowe  do malowania powierzchni. 

Wymagania dla farb: 

- lepkość umowna: min. 60, 

- gęstość: max. 1,6 g/cm
3
, 
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- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%, 

- roztarcie pigmentów: max. 90 m, 

- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia  

 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

- grubość - 100-120 um, 

- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 

od podłoża, 

- twardość względna - min. 0,1, 

- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki, 

- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

- Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5
o
C wg PN-73/C-81400. 

- Farby użyte do wnętrz winy być odporne na zmywanie środkami chemicznymi do stosowania 

w obiektach służby zdrowia lub farby specjalistyczne, antybakteryjne dedykowane do obiektów 

służby zdrowia 

2.4. Środki gruntujące. 

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, lateksowymi: 

- 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. 

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

 rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.4.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 

być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 

3. SPRZĘT  

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

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Odbiór materiałów na budowie: 

- materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, 

- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów 

należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera (dozór techniczny 

robót). Farby pakowane wg punktu 2.3. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. WYMAGANIA WŁAŚCIWOSCI WYKONANIA ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +5°C  

i nie wyższa niż +22°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 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. 
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5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia, ubytki powierzchni powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną, lub zatarciem szpachlą gipsową 

(tynkiem gipsowym) wraz z zatarciem na równo z istniejącą powierzchnią tynku. 

Powierzchnie powinny być czyszczone 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. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1.  Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

5.2.2.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.2.3.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4.  Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5.  Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1.  Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam  

i odprysków. 

5.3.2.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 

jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3. 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. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrolę stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania należy przeprowadzać po 

zakończeniu ich wykonania w następujących terminach: 

- powłoki z farb emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach, 

oraz kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni poprzez stwierdzenie równomiernego rozłożenia barwy  

i zgodności ze wzorcem producenta, 

- stwierdzeniu braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 

- sprawdzenie widocznym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką wełniana lub bawełniana szmatką celem sprawdzenia kontrastowego koloru  

i jej wycierania. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie występują ślady farby. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie i 
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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. PRZEDMIAR – OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy (m
2
), sztuka (szt.) w zależności od powierzchni 

zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem  

i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 

(Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze i zgodnie z dokumentacją przetargową. 
 

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. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 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 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. 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 
 

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/B10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-86/B-30020  - Wapno. 

PN-70/H-97053  - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 

BN-84/6112-15 - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała. 

BN-76/6113-32 - Farby do gruntowania – przeciwrdzewne cynkowe. 

BN-79/6113-44 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-67/6113-67 - Farby olejne do gruntowania – ogólnego stosowania. 

BN-76/6115-17 - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania. 

BN-80/6117-05 - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
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BN-70/6113-32 - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania. 

BN-75/6115-41 - Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-10 - ROBOTY STOLARSKIE - STOLARKA Z PROFILI PCV i ALUMINIOWYCH,   

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki okiennej i drzwiowej. 

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 okiennej i drzwiowej i z profili PCV. W skład tych robót wchodzą: 

- drzwi, 

- okna z profili PCV. 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.2  Okucia budowlane. 

2.2.1.Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące 

zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 

2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną. 

2..2.4. Stolarka drzwiowa zewnętrzna z profili aluminiowych kolor zgodnie z dokumentacją 

projektową, o współczynniku U 1,1 W/(m2-K) – szklenie szkłem bezpiecznym. 

2.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 

utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 

Wyroby do transportu (składowania) należy ustawiać pionowo, w pozycji wbudowania, pojedynczo 

(na specjalnych stojakach) Miejsce składowania powinny być suche i przewiewne oraz zabezpieczyć 

wyroby przed opadami atmosferycznymi. 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 
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zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu z godnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm ) Liczba 

punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań wysokość szerokość 

w nadprożu i 

progu 

na stojaka 

 

do 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 

150 - 200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

 

powyżej 150 

 

Do 150 6 nie mocuje się po 3 

150 - 200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 

(ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej PCV  

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej PCV 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub  listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżnicach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 

plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ościeżnicę okienną lub drzwiową po ustawieniu do pionu i 

poziomu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze, albo za pomocą dybli. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 

3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

-2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 

mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice  należy zabezpieczyć przed 

korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 

izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów  w 

stykach elementów stolarskich. 

miejsca luzów wartość luzu i odchyłek 

 okien drzwi 

luzy  miedzy skrzydłami 2 2 

między skrzydłami a ościeżnicą 1 1 

5.2.3. Uszczelnienie – izolacja styków stolarki okiennej PCV i ościeżnic 

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna z murem należy 

zabezpieczyć taśmą lub folią okucia oraz zewnętrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem 

materiałami uszczelniającymi, zaprawami lub farbami 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB., oraz powinny być tak uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą bądź ścianą w taki 

sposób, aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Powstałe 

szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym (silikonem), o ile w opisie 
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robót nie został podany inny sposób uszczelnienia. Zabrania się używać do tego celu materiałów 

wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Okna oraz połączenia ościeżnic z ościeżem przylegających ścian powinny być uszczelnione w 

sposób trwały i zapewniający całkowitą szczelność. Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą okna 

wypełnić pianką poliuretanową, pamiętając, aby uprzednio zwilżyć wodą mur i ościeżnicę, celem 

poprawienia przyczepności pianki poliuretanowej; umożliwić swobodny wypływ nadmiaru pianki, 

zapobiegający deformacji ościeżnicy. 

Po stwardnieniu pianki wypełniającej, usunąć podkładki dystansowe i kliny montażowe, a następnie 

naprawić (uzupełnić) powstałe ubytki pianką montażową. Przy wykonywaniu robót tynkarsko - malarskich 

zamontowane okna i drzwi powinny być zabezpieczone folią i taśmą przed zabrudzeniem, zarysowaniem 

lub innym uszkodzeniem ich powierzchni. 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 

i drzwiowej, PN-72/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. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m
2
 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic, dla 

ościeżnic szt. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo – kosztorysową przez porównanie zamontowanej 

stolarki z opisem kosztorysowym  

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

- dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń 

- oczyszczenie wszystkich elementów okien, drzwi, usunięcie taśm, folii zabezpieczających profile 

ram okiennych 

- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 
 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 

BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary. 

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
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BN-82/6118-32. - Pokost lniany. 

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

BN-79/6115-38. - Emalie olejno - żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania  

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-5) 84. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-11 - ROBOTY TYNKARSKIE - TYNKI GIPSOWE I GŁADZIE GIPSOWE 
 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

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

odbioru tynków, tynków gipsowych wewnętrznych (gładzie gipsowe). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia 

lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 

jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych tynków z 

fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania tynków 

pocienionych a także ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania tynków 

zwykłych, podkładów z tynków zwykłych, tynków szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, 

przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, tynków i suchych tynków. Wymagania dla tynków 

zwykłych określono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych 

i zewnętrznych.  

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w OST. 

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 

Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 

Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 

Tynk gipsowy(gładź gipsowa) – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa 

(dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm, stanowiąca powłokę 

wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 

Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 

modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 

Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 

tynkarskiej. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 

Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 

opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
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1.6. Dokumentacja robót tynkowych 

Dokumentację robót tynkowych stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 

stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Tynki gipsowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 

zamówienia. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  

Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo – oznakowanie znakiem budowlanym, co 

oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 

2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego wykonania 

podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Do zapraw tych należy stosować: 

– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 

– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 

– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 
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– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 

– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może być 

stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych.  

2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 

również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 

nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 

przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 

układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 

kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas 

tynkarskich. 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

– mieszarki do zapraw, 

– agregaty tynkarskie, 

– betoniarki wolnospadowe, 

– pompy do zapraw, 

– przenośne zbiorniki na wodę, 

– tynkarskie pistolety natryskowe, 

– zacieraczki do tynków, pace metalowe. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 

jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 

przed zawilgoceniem. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
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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 wykonania robót podano w OST  

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady 

przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 

4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 

wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż 

+5ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0ºC, niektórych 

przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się 

zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 

Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej 

należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w 

warunkach zimowych. 

– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione zewnętrzne 

powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 

– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie może 

przekraczać 80%. 

– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować 

minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, 

nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

5.3.Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 

nakłada się wyprawę. 

Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 

– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 

– z autoklawizowanych betonów komórkowych, 

– z zaprawy cementowej marki M4-M7, 

– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 

– z gipsu i płyt kartonowo - gipsowych. 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie 

pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie 

powinna być wygładzona lub zatarta. 

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, 

bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując 

środki mechaniczne (np. piaskowanie). 

Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. 

Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, 

odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii 

tynku podkładowego. 

Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki 

atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża 

do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających 

przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 

– obrzutka wstępna, 

– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 

– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 
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Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami producenta 

mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

5.4.Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa) 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 

Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy tynków 

gipsowych: 

– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni 

lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 

– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem 

tynkarskim, 

– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 

Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynków 

należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania 

podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 

wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 

technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 

wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, – profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich 

przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem 

zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

- w narożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 

– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 

wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są 

niedozwolone. 

– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 

– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem 

promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

5.5.Wymagania dotyczące tynków gipsowych 

5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 

powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, 

aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku 

do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w 

tynkach wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie 

powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża. 

5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak 

wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST. 

5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu 

wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych 

grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3÷0,8 cm, w tynkach 

wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm. 

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę 

wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam 

oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 

podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. 

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 

Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny 

pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 
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5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub 

poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych 

powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami 

prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 

odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z 

techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych 

dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych 

dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu. 

5.5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu 

szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami 

powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w 

formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki 

tynkarskiej. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 
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Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 

tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 

bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Przed przystąpieniem do badań 

przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 

niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 

poniżej 0°C. 

6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-

04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym 

młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych 

sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. 

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu 

zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i 

poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a 

co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o 

dostatecznej przyczepności. 

6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 

Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania 

wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 

wynoszącej nie więcej niż 5000 m
2
 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy 

około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy 

oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany 

przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 

należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.  

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m
2
 należy na każde rozpoczęte 1000 m

2
 

wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 

otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 

zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 

renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić 

próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 

gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg 

PN-70/B-10100. 

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu 

powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 

technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 

w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 

stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 

surowym. 
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Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi 

gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m
2
. Przy potrącaniu 

powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć 

powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być 

dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy 

porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo 

przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i 

zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W 

takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 

przygotowania podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 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 końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 

oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego 

przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
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− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności 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 wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 

pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 

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

przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe 

uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 

odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem 

nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach 

nie tynkowanych, 
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– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.  Przy rozliczaniu robót 

tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 

uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 

montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, 

należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynków pocienionych, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 

modularnej. 

PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-70/B-10026 - Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 

Wymagania i badania. 

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

PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1). 

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 197-1:2002 - Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 - Kruszywa do zaprawy. 

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.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 

4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB 

Promocja – 2005 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

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

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

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

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-12  - UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych.  

1.2. 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. Zakres robót objętych ST 

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

- pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 

podłogowych, 

- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i 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 ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w STB „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STB 

„Wymagania ogólne" pkt 2 

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 
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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. Płyty i 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 Ila. 

- PN-EN  178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B llb. 

- 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 musi określać 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. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.5. 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. 
 

3.  SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  STB „Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

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 6-12 mmm 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. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano STB „Wymagania ogólne" pkt4 

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 musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w STB „Wymagania ogólne" pkt 5 

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 wykładziny 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 

50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a 

na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

- podkłady związane z podłożem - 25 mm 

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm lub zgodnie z dokumentacja projektowa, 

- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin 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 powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 

10 m , 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, wokół fundamentów pod maszyny, 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. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje 

się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie 

tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych 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. 
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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. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 50 x 50 mm      -     3 mm 

- 100x100 mm -     4 mm 

- 150x150 mm -     6 mm 

- 200x200 mm -     6 mm 

- 250x250 mm -     8 mm 

- 300x300 mm -   10 mm 

- 400 x 400 mm  -     12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m 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 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1cm), 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. 

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 ułożenie 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 okładzin 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 



 

 

STWiOR 

73 

 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- 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 drobno wymiarowych 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. 

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. 

5.4.2. 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. Szczególnie starannego rozplanowania 

wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i 

wielkości płytek. 

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 klejącą 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 m 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 4-6 mm. 

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. 
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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. 

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 pocą 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. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

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 I mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych 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 i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

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 
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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, 

- 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 1m 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 protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i 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 2mm na długości 

1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 

odpowiednio 3mm i 5mm 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, 
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- 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 2mm na długości 

2m, 

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

- 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 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STB „Wymagania ogólne" pkt 8. 

7.2. Zasady obmiarowania. 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m
2
 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle 

ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 

fundamentów i innych elementów większą od 0,25 m
2
. 

W przypadku rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 

8.     ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STB „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 (podłoża) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 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, 

- projekty wykonawcze 

- dokumentację powykonawczą, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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- protokoły odbioru podłoże, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

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 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 

okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 

częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 
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- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 

dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w 

SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w 

ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy 
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  

PN-EN 121:1997  Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 

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

Cz. 1 i 2. 

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

Cz. 1 i 2. 

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

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 10545-16:2001 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  

PN0EN12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych 

i zapraw do spoinowania  

PN-EN13888:2003 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 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST - 13 – MONTAŻ WYKŁADZIN ZGRZEWANYCH Z PCV NA PODŁOGACH 
 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

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

oraz odbioru robót wykładzinowych z wykładzin zgrzewalnych PCV.  

1.2. Zakres robót objętych SST 

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

- pokrycie podłóg wykładzinami PCV które stanowią wierzchni element warstw podłogowych. 

Specyfikacja: obejmuje wykonanie wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów 

oceny podłoży, wykonanie wykładzin wewnętrznych, przygotowanie podłoża oraz ich odbiory. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

"Wymagania ogólne" 2. 

1.4.1. Dokumentacja robót wykładzinowych 

Dokumentacje robót wykładzinowych 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), 

- Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo 

Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

- protokoły odbiorów częściowych. końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badan 

kontrolnych 

- dokumentacja powykonawcza. 

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt.4 

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszystkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w 

budownictwie. 

2.2.2. Wykładziny 

Wykładziny powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach 

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Wykładzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub równoważna: 

Specyfikacja techniczna: 

- grubość całkowita minimalna: 2mm 

- waga całkowita:  2800g/m
2
  

- grupa ścieralności wg EN-660-2: Grupa P 

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424: odporna 

- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425: odporna 

- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 5113: R9 

- właściwości antystatyczne wg EN 1815: >2kV 

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02: ≥6 

- odporność chemiczna wg EN 423: dobra odporność 

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C:  

- kolory: 30 kolorów 
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2.2.3. Kleje i zaprawy wyrównujące – samopoziomujące podkłady 

Kleje musza spełniać wymagania PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych, oraz powinny być 

zgodne z wytycznymi producenta wykładzin. 

Zaprawy samopoziomujące musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

Do montażu wykładzin powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju zgodnego z 

zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego.  

Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość wywinięcia 

na ścianę 10cm. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu 

wykładzin znajdującej się na stronie internetowej producenta. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

- sznury spawalnicze do wykładzin, 

- listwy wyoblające pod cokołowe, 

- środki gruntujące do podłoży, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji wykładzin. 

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji mas do wylewek samopoziomujących stosować należy wodę odpowiadająca 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badan 

laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 

3. SPRZET I NARZEDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  "Wymagania ogólne" pkt 5 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

- urządzenia do mechanicznego szlifowania i odpylania podłoża. 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 

- narzędzia lub urządzenia do ciecia i frezowania wykładzin, 

- zestawy rolek walcowych, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni. 

- poziomnice, 

- mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania wylewek 

samopoziomujących, 

- taśmy stalowe do docinania i kształtowania wykładzin, 

- gąbki do mycia i czyszczenia. 

- wałki do gruntowania i pędzle do nanoszenia kleju. 
 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST "Wymagania ogólne" pkt 6 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin 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 użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- roboty rozbiórkowe istniejących posadzek, 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg. 
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- 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. 

- powinny być finalnie wykończone sufity i przynajmniej raz pomalowane ściany 

2) Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach powietrza i podłoża nie niższych niż +15°C 

do +25°C . 

5.3. Wykonanie wykładziny 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa na które należy wylać masę 

samopoziomującą. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 

minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 

MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubość podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

- podkłady "pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm Powierzchnia podkładu 

powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta i odpylona. Niedopuszczalne są 

zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 4 mm na 

całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. Przed wylaniem masy samopoziomującej na posadzkę w celu 

wzmocnienia podłoża, zmniejszenia nasiąkliwości należy podłoże zagruntować. 

Na tak przygotowane podłoże wylewamy na odpowiednia grubość masę samopoziomującą. Warstwy 

("wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle 

według instrukcji producenta. 

5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Do klejenia wykładziny należy przystąpić po odparowaniu i wyschnięciu masy samopoziomującej 

(wilgotność podłoża nie może przekraczać: dla betonu 3%CM, dla jastrychów cementowych 2%CM). 

Przed nałożeniem kleju masę samopoziomująca należy wyszlifować w celu wyeliminowania wszelkich 

nierówności. Klej przed użyciem należy dobrze wymieszać i równomiernie nakładać packą zębatą. Po 

rozprowadzeniu kleju i upłynięciu czasu schnięcia otwartego rozpoczyna się układanie wykładziny 

starannie ja dociskając (np. walcem). Tak , by klej był równomiernie rozprowadzony na całej spodniej 

stronie wykładziny. Przed przystąpieniem do spawania należy wszystkie złącza zafrezować, następnie 

używając odpowiednich sznurów spawalniczych je pospawać. 

Kleje należy stosować zgodnie z instrukcja producenta wykładzin. 

5.3.3 W skład montażu wykładziny wchodzą następujące czynności: 

• oczyszczenie podłoża betonowego i zaszpachlowanie ubytków w posadzce 

• zagruntowanie podłoża betonowego gruntem głęboko penetrującym 

• wylanie wylewki samopoziomującej i jej wyszlifowanie 

• rozrysowanie wzoru posadzki i docięcie wykładziny wg wzoru 

• montaż wykładziny na całej powierzchni z walcowaniem i wykonaniem cokolików 

• frezowanie połączeń , pospawanie sznurem połączeń, dwukrotne zcięcie spawów 

• konserwacja lub zabezpieczenie wykładziny 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materiały, 

które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – wykładziny , masy samopoziomujące, kleje, jak również materiały pomocnicze 

musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta wykładzin. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 

deklaracje zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

wykładzinowych. 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-metrowa łatę, 
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• 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 badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z dokumentacja 

projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości wylewki samopoziomującej 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 a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem 

robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładzin; ułożenie wykładzin oraz ich barwie i odcieni należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem typu wykładzin, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badana powierzchnia 

należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania wykładzin z podkładem przez określenie braku wybrzuszeń i miejsc ulegających 

odkształceniom. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania spawów i ścięcie zfrezowania. Wyniki kontroli powinny być 

porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy 

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 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 jednakowa barwę zgodna ze wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod wykładzina powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności), 

- grubość warstwy wylewki samopoziomującej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja 

producenta, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łata długości 2 m) 

nie powinno być większe niż 1 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 

posadzki, 

- spawy na całej długości i szerokości musza być całkowicie wypełnione i sfrezowane do płaszczyzny 

wykładziny ( niedopuszczalne są wgłębienia lub wybrzuszenia), 

- powierzchnia wykładzin nie może mieć rys i innych uszkodzeń mechanicznych widocznych 

nieuzbrojonym okiem z odległości 1 m. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

7.2. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 

świetle ścian w stanie surowym doliczając powierzchnie cokolików. 

Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów. pilastrów. fundamentów i innych elementów 

większe od 0,25 m
2
. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według 

stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji (projektowej lub wg 
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stanu faktycznego). Powierzchnie wykładzin liczy się jednakowo dla posadzek i cokolików przyjmując 

jeden obmiar dla wszystkich warstw pośrednich i warstwy wierzchniej. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych. W trakcie odbioru należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan należy porównać z 

wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 

dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych. 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 protokole 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 

usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru 

w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 

taka formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badan 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: 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót. 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- protokoły odbioru podłoża. 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

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 powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne i 

dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe. należy poprawić wykładzinę przedstawić ja 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. 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, 
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- ocenie 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 podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawca 

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 podstawa 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 PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe - montaż wykładzin zgrzewalnych PCV - obejmują: 

- robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót z kosztami zakupu, wartość pracy sprzętu z narzutami, koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. wykonanie fug silikonowych, osadzenie 

elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin do odbioru końcowego , utrzymanie zaplecza 

socjalnobiurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 

stanowisk roboczych. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
, szt. w zależności od powierzchni wykonywanych prac  wraz z 

przygotowaniem podłoża, przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze i 

zgodnie z dokumentacją przetargową. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- Wymagania ogólne 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-14  - OKŁADZINY,  ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru związanych z montażem ścianek działowych, obudów oraz innych elementów 

wykończeniowych z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3.  Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie murów wewnętrznych obiektów tzn.: 

 - Ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych. 
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 - Okładziny ścian z płyt gipsowo – kartonowych. 

 1.4.  Określenia podstawowe 

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

Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo – kartonowych zgodnie 

z ustaleniami z Zamawiającym. 

 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

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

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 2.2.  Wyroby okładzinowe – płyta gipsowo – kartonowa  

- płyty gipsowo – kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 

– wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych, 

- płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%.  

- płyta o podwyższonej odporności na działanie wody, którą można stosować w  pomieszczeniach 

okresowo wilgotnych, okres podwyższonej wilgotności nie powinien  przekraczać więcej niż 12 

godzin. Płyta ma ograniczoną chłonność wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu 

do rdzenia gipsowego, 

- płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek włókna 

szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%, 

- płyta wodoodporna i ognioodporna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI, 

- płyty produkowane są w następujących grubościach: 6,5; 9,5; 12,5; 15; 20; 25 mm. 

 2.3.  Masy szpachlowe i kleje gipsowe 

- do przymocowywania płyt gipsowo – kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe 

produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie całego kraju, 

- należy stosować masy szpachlowe i gipsy klejowe produkcji firmy, która wykonała płyty gipsowo 

– kartonowe użyte na budowie. 

 2.4.  Akcesoria 

  Przy wykonywaniu ścian z płyt gipsowo kartonowych używać jedynie specjalistyczne  akcesoria: 

   - taśma papierowa perforowana, taśma samoprzylepna – siateczkowa, taśma narożna z  wkładką  

  narożną, 

- narożnik perforowany 25x25 mm, pół narożnik aluminiowy 13x23x5, narożnik metalowy 

siateczkowy, narożnik perforowany z PCV do formowania łuków, 

  - blachowkręty do blach o grubości do 0,75 mm, blachowkręty do blach o grubości 0,75-2,25mm, 

blachowkręty do mocowania blach grubych, blachowkręty mocujące płyty G-K do drewna, 

- profil „U”, profil „C”, profil „U” nacięty, profil kapeluszowy, profil ościeżnicowy, detal 

stabilizujący profili „UA” do podłogi i sufitu, profil sufitowy główny CD 60x27, profil sufitowy 

przyścienny UD 27x28, profil gięty, łącznik krzyżowy 60/60, łącznik wzdłużny, łącznik 

poprzeczny jednostkowy, łącznik poprzeczny dwustronny, wieszak górny noniusza, wieszak górny 

do przedłużacza, element bezpośredniego mocowania promila / listwy drewnianej, element 

bezpośredni, 

  - element profili CD/27 uniwersalny płaski. 

 2.5. Izolacja z wełny mineralnej grubość 10 cm 

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych – wełna mineralna gr. 10 cm powinna być 

potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

- wymagania dotyczące użytej wełny mineralnej w postaci płyt, filców i mat: - wilgotność wełny 

max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz 

ściśliwość. 

3.     SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4.    TRANSPORT 

Odbiór materiałów na budowie: 

- płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

 dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 

 spięty taśmą dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek, 

- pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym,  

a zarazem płaskim podkładzie, 

 - wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 

 drugi, 

- materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi  

i protokołami odbioru technicznego, 

- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do 

jakości materiałów należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez 

Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 
 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do wykonania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 Przed przystąpieniem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 

granicach od 60 do 80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.1. Wymagania ogólne przy wykonywaniu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych: 

  Wyszczególnienie robót: 

a)  wytrasowanie miejsc montażowych, 

b)  zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych „U” do stropów i podłóg za pomocą kołków 

rozporowych wbijanych, 

c)  zamocowanie słupków z kształtowników stalowych „C” do listew poziomych, 

d)  przymocowanie płyt gipsowo – kartonowych do rusztu za pomocą blachowkrętów, 

e)  ułożenie płyt z wełny mineralnej, 

f) przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

g)  szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem, 

h)  zabezpieczenie spoin taśmą (warstwa wierzchnia), 

i) szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające. 

5.2. Wymagania ogólne przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo - kartonowych (suche tynki 

gipsowe). Wyszczególnienie robót: 

a) wytrasowanie siatki płyt na podłożu, 

b) przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

c) przyklejenie pasków z gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie gipsowej, 

d) przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

e) przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ (na ścianach) lub wkrętów (na 

stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

f) przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

g) szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

h) zabezpieczenie spoin taśmą papierową, spoinowanie, 

i) szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające. 
5.3. Budowa konstrukcji ścianek działowych: 

Montaż szkieletu ściany rozpoczyna się od mocowania do podłoża (podłogi i sufitu) elementów 

poziomych – profili „U” przy pomocy kołków rozporowych. Maksymalny rozstaw między kołkami 

– 800 mm. Długość kołka należy tak dobrać, aby był w pełni zakotwiony w betonie o 

wytrzymałości minimum B15. Ścianki powinny być stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej 
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wylewce. Dla zapewnienia szczelności akustycznej ściany należy po skrajne profile zarówno 

poziome i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) podłożyć taśmę izolacji 

akustycznej wykonaną z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach połączeń w kształcie litery 

„T” mocujący profil „U” do podłoża , należy pozostawić odstęp, umożliwiający późniejsze 

wstawienie płyt gipsowo-kartonowych. Profile „C” docina się na długości odpowiadającą 

wysokości pomieszczenia, pomniejszając ją o ok. 1 m. Słupki – profile „C” skrajne mocuje się do 

ścian bocznych kołkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm. Profile „C” ustawione 

wzdłuż przebiegu nie są mocowane mechanicznie do profili „U”. Daje to możliwość bieżącego 

korygowania ich położenia w miarę mocowania płyt g-k do rusztu. 

Gdy zachodzi konieczność przedłużenia profili „C”, należy dołożyć drugi odcinek, stosując 

zakładkę o długości, co najmniej 30 cm. Połączenia te nie mogą znajdować się na jednakowej 

wysokości, w przypadku profili ustawionych sąsiadująco. Ościeżnice stalowe powinny być 

wyposażone w specjalne strzemiona umożliwiające zamocowanie ich do profili 

przyościeżnicowych. W przypadku mocowania na ścianie obciążeń większych niż 30 kg, musi 

zostać wykonane przeniesienie obciążenia na ruszt ściany (deska lub grubsza sklejka).  

W przypadku obciążeń mimośrodowych wprowadzający moment wywracający wyższy niż 300 

Nm, musi być zastosowana konstrukcja rusztu (profile „C” wsunięte jeden w drugi, tworzące 

profile zamknięte).Wiszące urządzenia sanitarne mogą być mocowane do ściany przy 

wykorzystaniu specjalnych wsporników. 

 Styki poziome dwóch sąsiednich płyt winny być przesunięte względem siebie w pionie 

przynajmniej o 55 cm. Równocześnie należy przestrzegać wymogu, aby odcinek płyty montowany 

bezpośrednio przy podłodze był nie krótszy niż 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi błędu 

montowanie płyt na ścianie długością w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwiązania jest 

uzasadnione wtedy, gdy wysokość pomieszczenia jest wielokrotnością szerokości płyty (x 1200 

mm). Pokrywanie rusztu płytami rozpoczyna się od naroża pomieszczenia lub umieszcza się jedna 

obok drugiej. Pionowo przebiegające profile „C”, jak już wcześniej wspomniano nie są mocowane 

do profili poziomych. Dopiero po położeniu płyty dany profil „C” (wypadający na krawędzi płyty) 

należy tak ustawić, aby był równoległy do pionowej płyty oraz żeby wypadała ona na środku 

szerokości półki profili. Słupek „C” musi być tak obrócony, aby płyta była przykręcona najpierw na 

połowie półki bliżej środka. Usztywnia to profil na tyle, że nie ugnie się on przy mocowaniu 

drugiej płyty na połowie oddalonej od środnika profili.  

 Płyty okładające drugą stronę ściany powinny być mocowane z przesunięciem w stosunku 

do płyt ze strony pierwszej, np. dla płyty o grubości 12,5 mm będzie to przesunięcie dokładnie o 60 

cm. Również płyty mocowane w warstwie drugiej muszą być przesunięte w stosunku do warstwy 

pierwszej o rozstaw między profilami (60 cm). 

Rozstawy między wkrętami powinny być następujące: 

a/ na krawędzi płyty co 20-25 cm, 

b/ w polu płyty co około 30 cm. 

W przypadku gdy ściana będzie okładana dwoma warstwami płyt, w pierwszej warstwie są one 

mocowane do rusztu blachowkrętami rozstawionymi co 60 cm. Dla zagwarantowania odpowiedniej 

odporności ogniowej ścianek o dużej wysokości, w miejscach połączeń poziomych płyt należy 

mocować dodatkowe kawałki płyt gipsowo - kartonowych. 
5.4. Montaż konstrukcji przy wykonywaniu okładzin płytami gipsowo - kartonowymi: 

Przy mocowaniu płyt do podkładu z placków z zaczynu gipsowego należy przestrzegać 

następujących wymagań: 

a) placki powinny pokrywać ok. 20% powierzchni podłoża, 

b) placki powinny być rozmieszczone głównie przy krawędziach i w połowie szerokości pola 

wyznaczonego przez marki kontrolne, 

c) średnica placków powinna wynosić 10-15 cm, a grubość powinna być o kilka mm większa niż 

najbliższych marek kontrolnych wyznaczających płaszczyznę oporową.  W miejscach pod placki 

mocujące należy powierzchnię podłoża uprzednio dokładnie zwilżyć wodą, a czynność narzucania 

zaprawy na podłoże powinna być wykonana w ciągu 1-1,5 minuty. 

 Wykonanie okładziny należy rozpoczynać od wyznaczania siatki styków płyt gipsowo-

 kartonowych za pomocą naciągniętego sznura, pionu i kątownika murarskiego na podstawie 

 rysunków roboczych zweryfikowanych do wymiarów rzeczywistych. 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być przecinane piłą tarczową lub ręcznie piłą stolarską lub ostrym 

nożem. W przypadku mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podkładu z placków na ścianie 

należy bezpośrednio po ich narzuceniu na podłoże nanieść na podkład płytę i po spoinowaniu jej 

krawędzi wg wyznaczonych linii styków docisnąć ją łatami drewnianymi aż do oparcia na markach 
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kontrolnych. Czynność ustawiania i dociskania płyty nie powinna trwać dłużej niż 3-4 minuty. 

Podczas dociskania należy jednocześnie wolną przestrzeń między płytą i ścianą wypełnić przy 

dostępnej krawędzi pionowej zaczynem gipsowym na głębokość 20-30 mm, a przy dolnej krawędzi 

płytę zaklinować. 

     5.5. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego.  

Na powierzchnię ściany, na której uprzednio zostały umieszczone rzędami marki kontrolne, należy 

narzucać placki zaczynu gipsowego o konsystencji gęstej śmietany, aby pokryły 20% powierzchni. 

Placki powinny być tak rozmieszczone, aby skupiły się głównie przy krawędziach i w połowie 

szerokości pola wyznaczonego przez marki kontrolne. Powierzchnię ściany w miejscach, w których 

mają być narzucone placki należy uprzednio zwilżyć wodą, a czynność narzucania powinna być 

wykonana w ciągu 1-1,5 min. Średnia placków powinna wynosić 10-15 cm, a ich grubość powinna 

być o kilka milimetrów większa niż najbliższych marek kontrolnych wyznaczających płaszczyznę 

oporową. Zaraz po narzuceniu placków należy dostawić do ściany płytę tynkową gipsową i po 

spoinowaniu jej krawędzi według uprzednio wyznaczonych linii styków docisnąć ją łatami aż do 

oparcia się na markach kontrolnych. Podczas dociskania łatami należy wolną przestrzeń pomiędzy 

płytą a ścianą wypełnić, przy dostępnej krawędzi pionowej, zaczynem gipsowym na głębokość 2-3 

cm, a następnie płytę podklinować przy dolnej krawędzi. Czynność dociskania nie powinna trwać 

dłużej niż 3÷4 min. 

5.6. Spoinowanie 

 Płyty gipsowo-kartonowe mogą być układane ściśle obok siebie tj. bez spoiny albo ze spoiną płaską 

lub wklęsłą. Spoiny płaskie o szerokości 6-15 mm należy stosować w tych przypadkach, gdy na 

płytach suchego tynku przewidziane jest naklejenie tapety lub mają one naśladować zwykły tynk. 

Spoiny wklęsłe o szerokości 8-10 mm należy stosować w przypadku okładziny boniowanej tj. z 

zaakcentowanym podziałem. Różnica pomiędzy szerokościami poszczególnych spoin wklęsłych w 

jednym pomieszczeniu nie powinna być większa niż 2 mm.  

 Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić 

gęstym zaczynem gipsowym z dodatkiem opóźniacza dopuszczonego do stosowania w 

budownictwie przez ITB do spoin gipsowych lub bezpośrednio zaczynem gipsowym 

przeznaczonym do spoinowania płyt gipsowo-kartonowym z wypełnieniem szczelin warstwą taśmy 

do spoinowania. Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać rzadkim zaczynem gipsowym do 

lica płyt gipsowych. Zamiast czynu gipsowego może być do spoinowania użyty gips szpachlowy.  

6.    KONTROLA JAKOŚCI 
 6.1.  Materiały okładzinowe 

Przy odbiorze płyt gipsowo – kartonowych należy przeprowadzić na budowie ich ocenę, a w 

szczególności powinna ona polegać na sprawdzeniu: 

─ odporności na uderzenia, 

─ równości powierzchni płyt, 

─ narożników i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń), 

─ wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją), 

─ wilgotności i nasiąkliwości, 

─ zgodności z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

─ obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcie płyt. 
 6.2.  Kleje  

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

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 6.3.  Szpachle gipsowe 

Ogólnodostępne na rynku krajowym przeznaczone do szpachlowanie podłoży gipsowych i tynków. 

6.4.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

Lp.  Rodzaj odchyłek  

Dopuszczalne odchyłki mm mury spoinowane  i odchyłki 

mm mury niespoinowane  

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1  2  3  4  

1.  Zwichrowania i skrzywienia:  

- na 1 m długości  

- na całej powierzchni  

  

 3  6  
 10  20  

2 Odchylenia od pionu  

- na wysokości 1 m  

 

3 

 

6  
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- na wysokości kondygnacji  

- na całej wysokości  

 

 

 

 

 

 

6 

20 

10 

30 

3 Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

- na 1 m długości  

- na całej długości  

 

1 

15 

 

2 

30 

4 Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

- na 1 m długości  

- na całej długości  

 

1 

10 

 

2 

20 

5 Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 

do 100 cm                                       szerokość 

                                                          wysokość 

ponad 100 cm                                  szerokość 

                                                          wysokość 

 

 

+6, -3 

+15, -1 

+10, -5 

+15, -10 

 

 

+6, -3 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 

obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze. 

Jednostką obmiarową robót jest - m
2
 muru o odpowiedniej grubości. Powierzchnię pilastrów, słupów 

oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Ilość robót określa się na podstawie projektu  

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

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

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

h) należytego przylegania do podłoża lub podkładu, 

i) zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń krawędzi od linii 

prostej. 

8.2.  Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

ujętych w SST oraz zasad podanych powyżej. 

Wykonawca winien zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające. Odbiór 

robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestora. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 

okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn usta lonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 

częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
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- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 

dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w 

SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w 

ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót: 
 PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 

 PN-75/B-14505  Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne 

 PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 PN-92/M-83102  Wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowym 

 BN-86/6743-02  Płyty gipsowo-kartonowe 

 

 

 

 

 

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST - 15 - IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1. oraz podstawą prawidłowego wykonania tych robót. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

- Termiczna izolacja pionowa i pozioma 

- Akustyczna izolacja ścian działowych i stropów 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenie znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, 

towarzyszącymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych 

- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej lub 

styropianu – należy przez to rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tych 

robót zgodnie z ustaleniami projektowymi. 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane. 

- Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie, kto? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze. Procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 

instrukcje. 

- Ustalenia projektowe – ustalenia wynikające z dokumentacji technicznej, zawierające opis przedmiotu 

tej dokumentacji oraz wymagania jakościowe dotyczące materiału i wykonania robót związanych z 

izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej lub styropianu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy zakładaniu izolacji termicznej i akustycznej elementów budynków z zastosowaniem wełny mineralnej 

lub styropianu należy stosować się do instrukcji producenta materiałów, Polskich Norm dotyczących tych 
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robót, obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ogólnie przyjętych zasad 

wykonawczych. Zastosowane materiały muszą być zgodne z PN lub posiadać stosowne atesty. Ogólne 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót opisane są w  STO „Wymagania ogólne”. 

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

poleceniami inżyniera oraz specyfikacjami technicznymi. 

Polskie Normy dotyczące takich materiałów i robót wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji.  
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania opisano w STO 

„Wymagania ogólne”, p. 2. 

2.2. Wełna mineralna 

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skał mineralnych 

(głównie bazaltu). Materiał ten jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe własności termoizolacyjne, jest 

niepalny i hydrofobowy. 

Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem gęstości oraz 

dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia. 

Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych. 

 .W/m K. Niniejsza wartość tego współczynnika dotyczy materiałów niższej gęstości – np 0,042 – 0,038 = ג

mat. z wełny mineralnej. 

Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna powinna 

tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być większa niż 2 % 

suchej masy. 

Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, ściśliwość 

włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane. 

Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachów pełnych pod bezpośrednie 

krycie papą ( bez stosowania gładzi cementowej) powinny spełniać następujące wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej grubości. 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 2 kPa, 

- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej masy.  

Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w normie. 

Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod 

przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. 

Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, stropodachów 

wentylowanych poddaszy bez dostępu. 

Do izolowania stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej spełniające podane 

wyżej wymagania szczegółowe. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub przez przyklejanie 

lepikiem asfaltowym na gorąco lub innym preparatem wskazanym przez producenta. 

Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 

- wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod ciśnieniem 

hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania nieorganicznych materiałów 

izolacyjnych. 

- odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza (np. w 

otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta w wełnie powinna stanowić 

więcej niż 0,02% - 0,05% objętości materiału 

- odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych pożywek, wełna 

mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju mikroorganizmów, gnić lub być atakowana 

przez insekty, robactwo i gryzonie 

-  odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość pH=9 zgodnie 

z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może przekraczać 6 ppm ( części na milion). 

Wełna mineralna może być stosowana z wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we 

wszelkich środowiskach przemysłowych. 

- niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być odporna na ogień 

tj. wytrzymać temperaturę do 1000
0
C nie rozpuszczając się. Środek wiążący może ulec zanikowi w 

warstwie zewnętrznej przy temperaturze ponad 250
0
C. Natomiast włókna nie ulegają w tych 

warunkach zniszczeniu 

- paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę wodną, 

czyli „oddychać” 
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- nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych właściwości 

izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących gazów lub innych 

niebezpiecznych związków.  

Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m
3
. 

Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm – w zależności od 

rodzaju i gęstości materiału. 

2.2.1. Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu znajdują się w STO „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej  

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego, wyciągu, rusztowań i środków transportu pionowego 
 

4. TRANSPORT 

Płyty z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, ułożone na 

całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Ułożone płasko płyty najlepiej przewozić w 

jednostkach paletyzowanych. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego. 

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami 

atmosferycznymi, ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości. 

Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty lub palety. 

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się dźwigiem z 

zawisłem belkowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót znajdują się w OST „Wymagania ogólne” p. 5.  

5.2. Roboty z zastosowaniem wełny mineralnej 

5.2.1. Izolacja termiczna i akustyczna  z wełny mineralnej 

5.2.1.1.  Izolacja w ścianach działowych płyt g-k  

Po zamknięciu pierwszej strony ściany i ułożeniu wewnątrz ściany wszystkich przebiegających tam 

instalacji ( sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) zakłada się izolację z płyt wełny mineralne układanej 

mijankowo w poziomie. 

Cała wewnętrzna powierzchnia płyty g-k musi być obłożona wełną mineralną zamocowaną do niej w 

celu zapobieżenia opadania lub osiadania wełny. W miejscach połączenia ścian działowych z innymi 

przegrodami budowlanymi oraz w miejscach łączenia rusztu z płytą g-k należy stosować podkładki 

elastyczno tłumiące. Brak takich podkładek zmniejsza wartość izolacyjności ścian Rw, o 3 – 5 db. 

Do wewnętrznej izolacji akustycznej ścian działowych gipsowo- kartonowych należy stosować dobrej 

jakości płyty z wełny mineralnej o gęstości 35 – 70 kg/m
3
: 

Parametry zastosowanych materiałów muszą być równoważne z parametrami produktów firmy 

Rockwool Polska o nazwach: 

Rockmin 

Deltarock 1 

Polmin M-2H 

Panelrock 

5.2.1.2.  Izolacja akustyczna podłóg poddasza 

Zastosowane do izolacji podłóg materiały muszą charakteryzować się dużą odpornością na ściskanie. 

Minimalna gęstość płyt z wełny mineralnej powinno wynosić ≥ 135 kg/m
3
. 

Jej parametry powinny być równoważne z parametrami produktu Rockwool Polska o nazwie Stroprock. 

Alternatywą izolacji z wełny mineralnej mogą być płyty styropianowe o gęstości ≥20 kg/m
3
. 

Przy wykonywaniu zabezpieczeń akustycznych stropów powinny być następujące warunki: 

- płyty stropowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych powinny być wykonane zgodnie z 

wymaganiami dotyczącymi parametrów akustycznych stropów 

- nie dopuszcza się wykonania płyt stropowych z elementów prefabrykowanych kanałowych, w 

których uszkodzone są dolne ścianki kanałów, 

- płyty stropów monolityczne z betonu zwykłego lub lekkiego powinny mieć grubość i masę nie 

mniejszą, niż podano w projekcie, 

- elementy drobnowymiarowe do płyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nie mogą być 

spękane i nie mogą mieć ubytków pogarszających właściwości akustyczne stropów, 
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- płyty stropowe z elementów drobnowymiarowych oraz z betonów lekkich kruszynowych powinny 

być otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubości nie mniejszej niż 15 mm nawet 

wówczas, gdy jest przewidziane na tych stropach stosowanie podwieszonych sufitów izolacyjnych: 

stropy z betonów lekkich kruszynowych mogą być tynkowane tylko w tych przypadkach, gdy jest 

to dopuszczone w szczegółowych warunkach technicznych dotyczących konkretnego stropu, 

- przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montażowe, 

technologiczne, nie wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach kanałowych 

otwory do odprowadzenia wody z kanałów) powinny być całkowicie i dokładnie wypełnione 

betonem: należy również zabetonować przestrzeń wokół tulei rur instalacyjnych przechodzących 

przez strop, 

- izolacja akustyczna stropów lekkich z elementów prefabrykowanych lub zrobionych na budowie 

powinna być wykonana ściśle według projektu, np. warstwy izolacyjne wypełniające, uszczelnienia 

złączy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny być uzgodnione z projektantem w 

celu oceny wpływu proponowanych zmian na izolacyjność akustyczną stropu.  

5.3. Ogólne zasady kontroli jakości opisano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej z 

wełny mineralnej oraz styropianu powinna być zgodna  z instrukcją producenta materiału, udzielającego 

gwarancji trwałości izolacji oraz zaleceniami inżyniera.  

W szczególności należy oceniać: 

- jakość i właściwość zastosowanych materiałów 

- prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt 

- wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji 

- jakość podłoża i warstw wierzchnich 

- skuteczność izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarów 

6.2. Warunki badań wszystkich zastosowanych w tych robotach materiałów i ich aplikacji powinny 

być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inżyniera. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru znajdują się w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania  

Zarówno izolacje z wełny mineralnej jak i styropianu obmierza się jako powierzchnię płyt w m
2
 

skategoryzowaną pod kątem gęstości (kg/m
3
) i grubości płyty. 

Powierzchnie oblicza się według wymiarów stanu surowego elementu (strop, ściana, fundament, dach) 

o określa typ materiału oraz jego grubość.  

7.3. Wielkości obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej, 

wielkości obmiarowi określa się na podstawie pomiarów w naturze.  
 

8. BIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady odbioru robót opisano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania izolacji 

termicznej i akustycznej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy ponownie sprawdzić jego jakość i oczyścić z zabrudzeń oraz dokonać 

ewentualnych napraw. 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywne wyniki. 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej i akustycznej 

udzielającego gwarancji ich trwałości oraz normy. 

Sprawdzeniu podlegają: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną  

b. rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów 

c. przygotowanie podłoża 

d. prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej 
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e. równość powierzchni wykonanej izolacji 

f. dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej i styropianu 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 

okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn usta lonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 

częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 

dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w 

SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w 

ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcje producentów materiałów zastosowanych do wykonania izolacji termicznych akustycznych 

WG PN – ISO 6946  Ochrona cieplna budynków 

Instrukcja ITB nr 321  „ Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie” 

BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra 

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące 

BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty 

BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane 

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane 

PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. 

PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

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

 

 

 

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

STB-16  - OCIEPLENIE ELEWACJI 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych i wykonania wyprawy zewnętrznej ścian.” 

1.2.  Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy 

obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie wyprawy zewnętrznej ścian i ocieplenia ścian zewnętrznych obiektu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

docieplenia projektowanego budynku metodą bezspoinową i obejmują: 

a) obróbki z blachy w tym parapety z blachy powlekanej, 

b) docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 16 cm, 

c) docieplenie ościeży płytami styropianowymi 2 i 3 cm, 

d) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, 

e) rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m, 

1.4.  Określenia podstawowe 

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

określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Zaprawa klejowa 

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 

przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej. 

2.1.1. Transport i składowanie 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 

(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 

miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

2.2. Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe M-15 gr. 16 cm, 

samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m
3
. Zastosować styropian i wełnę o 

odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m
2
, odporności na 

temperaturę co najmniej 70
0 

C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili 

jego wyprodukowania w temperaturze +20
0 
C i wilgotności powietrza 65%.  

Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a 

grubość 80 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość 

płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 

kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, 

czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 

 Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 

2.2.1. Transport i składowanie 

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 

uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 

termoizolacyjnej. 

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 

odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 

impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 

5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 

2.4. Podkład tynkarski 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki 

żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 

odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny. 

2.4.1. Transport i składowanie 
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Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani 

łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 

pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 

przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do 

użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny 

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 

cienkowarstwowy zgodnie z kolorystyka elewacji uwzględnioną w dokumentacji projektowej. Należy 

stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę 

Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

2.5.1. Transport i składowanie 

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 

rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 

zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 

Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. 

2.6. Elementy uzupełniające 

Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 

narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). 

Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny 

być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu 

oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku. 
 

3. SPRZĘT 

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy, samochód samowyładowczy do 5 t 

- żuraw okienny przenośny 0,15 t 

- rusztowanie zewnętrzne rurowe 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Warunki transportu materiałów są określone: 

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 

— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 

— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przyklejanie płyt  

1) Przygotowanie podłoża 

 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 

przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 

Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, 

zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 

 2) Zaprawa 

 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych 

od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, 

tynków i betonów. 

Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba 

odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. 

Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej 

przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie 

otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem 

umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stare podłoża należy 

zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z 
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mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma 

plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej 

pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. 

W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej 

(zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej 

płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 

Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do 

koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić 

minimum 6 szt./m
2
.  

Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie 

naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy 

zwiększyć do minimum 8 szt./m
2
. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe 

dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. 

Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub 

dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 

Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w 

przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po 24 h. 

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 

Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian 

budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz 

demontażu rusztowań. 

Prace prowadzić w zakresie temperatur od +5
0 
C do +30

0 
C. 

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z 

mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm 

za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 

zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i 

równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Świeże zabrudzenia zaprawą 

zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 

4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 

Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 

przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości 

trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. 

Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 

godzin. 

Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 

5) Tynk wyprawa zewnętrzna silikatowa 

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający 

ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 

Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 

zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za 

pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować 

rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. 

Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy 

zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie 

przez dodawanie wody. 

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej 

pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu 

fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy 

pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 

Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 

mechanicznie. 

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -dokładnie 

umyć wodą narzędzia. 
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UWAGA 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od + 5 do + 30
0
 

C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 20
0
 C oraz wilgotności względnej powietrza 60 %. W 

innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału. 

6) Obróbki blacharskie 

a. Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 

b. Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być 

wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 

c. Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w 

dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 

d. Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub 

stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć 

szerokość min. 40 mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny 

być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o 

ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na wcisk” 

wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. 

Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony 

styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

6.1 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia 

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 

ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 -  sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

 - sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 - sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

 - stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty i elementy wbudowane podlegają odbiorowi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
, szt. w zależności od powierzchni wykonywanych prac  wraz z 

przygotowaniem podłoża, przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze i 

zgodnie z dokumentacją przetargową. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. Płaci się za roboty wykonane w 

jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie połączeń elementów stalowych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 
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lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie normy,  

- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 

- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 

- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz 

czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo 

ogólne” 

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą 

„lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85. 

 

 

 

 

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 17 - ROBOTY ŚLUSARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru elementów ślusarki stalowej.  

3.2 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

 mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg 

 poniższego. 

Drobne elementy ślusarskie w budynkach. 

3.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami 

oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 

3.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

 dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 

2.1 Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w  gatunkach: 

St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020  

2.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

88/H-84020 i BN-75/0644-22 

 Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy, naderwań. 

 Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem 

 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 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 

2.3.  Powłoki malarskie  

Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST - roboty malarskie. 

 2.4. Materiały do spawania 
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Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulne przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 

narażonych do obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć : 

- zaświadczenie jakości 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta 

2.5.  Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać : 

- znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów walcowanych na profilach lub na wywieszkach metalowych 

 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać  aprobatę 

Inżyniera. 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi  

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z opisem technicznym (projektem) 

- zgodności z atestami wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

- jakości powłok malarskich 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i 

uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 

2.6 Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej  

- Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 

przed odkształcaniem. Elementy w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 

do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 

niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyścić i 

naprawić powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 

powłoki antykorozyjnej. 

- Konstrukcję należy układać w pozycji na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 od siebie.  

- Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

wilgocią. 

- Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzyniach lub beczkach. 

2.7. Badania na budowie 

2.7.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

2.7.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji  

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych  

 uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.8. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

antykorozyjnymi. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-

84020. Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
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Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-

02138. 
 

e) SPRZĘT 

e.1. Sprzęt do robót spawalniczych 

- stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną 

- spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe niż 10% 

- eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją 

- stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją 

e.2. Sprzęt do połączeń śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 

4. ŚRORODKI TRANSPORTU 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników 

i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegają przepisom o dozorze 

technicznym i powinny być dostarczane wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 

eksploatacji. 

 Wysokość podnoszenia podnośników hydraulicznych do 4 m 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 

5. WYMAGANIA WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, krat 

- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowana przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

5.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków  rozporowych lub 

kołków wstrzeliwanych. 

5.4   Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie 

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 

wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

5.5  Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST  

5.6 Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste bez naderwań, gradu i zadziorów, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. 

 Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.7  Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.8   Połączenia spawane  

5.8.1. Brzegi do wraz przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby 

i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym 

okiem. 
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Kąt ukosowania połączenia i wielkości progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 

nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm . 

5.8.2.   Rzeczywista grubość spoin może być większa od normowej o 20%, a tylko miejscowo 

dopuszcza się grubość mniejszą 

o 5% - dla spoin czołowych ,  

o 10 – dla pozostałych . 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. 

Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

5.8.3. Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 

- przetopienia grani 

- wymaganą technologię spawania może zlecić Inżynier wpisem do dziennika budowy 

5.8.4. Zalecenia technologiczne : 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem natomiast 

pęknięcia , nadmierną ospowatość , brak przetopu , pęcherze należy usunąć przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie 

5.9. Połączenia na śruby 

-  długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór 

głębiej jak na dwa zwoje 

- nakrętka i łeb śruby powinna bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 

do łączonych powierzchni 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem pokryć warstwą smaru 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym 

5.10. Powłoki malarskie 

    - powinny być  jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys odprysków i 

spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg ST-B-0004 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2   Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia 

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 

części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3   Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty i elementy wbudowane podlegają odbiorowi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Balustrady i pochwyty w mb i m
2
. Inne elementy np. kraty w m

2
 i w szt. i drobne elementy w szt. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT ŚLUSARSKO - KOWALSKICH 

8.1  Odbiór elementów ślusarsko – kowalskich przed wbudowaniem 

Przy odbiorze elementów ślusarsko – kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być 

sprawdzone następujące cechy: 

- wymiary elementów i ich części składowych, 
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- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, 

śrub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby , średnice otworów oraz sprawność działania 

części ruchomych, 

- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 

- dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 

- zabezpieczenie wyrobu przed korozją, 

- zgodność z dokumentacją techniczną. 

8.2  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 

Przy odbiorze elementów ślusarsko – kowalskich wbudowanych powinny być  sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających - zgodność 

wbudowanego elementu z projektem, 

- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 

robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie połączeń elementów stalowych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/-02138 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki. 

PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 

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

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 18 - ROBOTY PRZY  KRAWĘŻNIKACH BETONOWYCH 
 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych na ławie z betonu.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obejmujących ST 

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu krawężników 

betonowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

- krawężniki betonowe, 

- piasek na podsypkę i do zapraw, 

- beton na ławę, 

- cement do podsypki i zapraw, 

- woda, 

- materiały do wykonania ławy pod krawężniki - beton klasy B15. 

2.3. Krawężnik betonowy 15 x 30 cm. 

Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 

- BN-80/6775-03 arkusz 01 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania." 

- BN-80/6775-03 arkusz 04 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża." 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN- 80/6775-03/01, 

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy: 

Rodzaj wad i uszkodzeń, Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm 

niedopuszczalne ograniczających pozostałe powierzchnie: 

- liczba max 2 

- długość, mm, max 20 

- głębokość, mm, max 6 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadku 

wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być 

wykonana z betonu klasy B 30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

- nasiąkliwością, poniżej 4%, 

- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-

19701. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

Zabrania się wbudowywania prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych 

transportowanych z wytwórni tego prefabrykatu wcześniej niż 28 dni od daty produkcji. Na Wykonawcy 

ciąży obowiązek pisemnego udokumentowania daty produkcji wbudowanego materiału. Zabrania się 

docinania prefabrykowanych elementów kształtowych z betonu na długość mniejszą niż 1/2 długości. 

2.4. Ława betonowa z oporem 

Ława betonowa pod krawężnik wykonana będzie z betonu klasy C12/15, odpowiadającemu normie PN-

88/B-06250 „Beton zwykły". 

2.5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 

cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 

mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.  

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
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3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe 

układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, 

a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 

warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

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. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 

stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 

korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 

5 cm po zagęszczeniu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i 

głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 

mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 

wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 

1mm. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inżyniera 3 sztuki 

krawężnika dla przeprowadzenia następujących badań: 

- nośność krawężników, 
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- nasiąkliwość betonu, 

- odporność na działanie mrozu. 

Powyższe badania wykonane zostaną na koszt Wykonawcy. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 

wykopu wynosi - 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5. 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

- Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

- Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić - 1 cm na każde 100 m ławy. 

- Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości - 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości - 10% szerokości projektowanej. 

- Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

- Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać - 2 cm na każde 100 

m wykonanej ławy. 

- Badanie betonu na ławę. 

Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy celem zbadania wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria 

próbek na 300 m wykonanej ławy betonowej z oporem). 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi - 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 

100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego wraz z wykonaniem ławy. 

Obmiar i zakres robót określony w kosztorysie ofertowym stanowiący podstawę wyceny. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta pod ławę, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płatność za 

1metr wbudowanego krawężnika na podstawie obmiaru, atestów producenta krawężników i oceny jakości 

wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznej, 

- wykonanie koryta pod ławę, 

- ew. wykonanie szalunku, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki, 

- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

- wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest przedmiar robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-EN-197-01:2002 

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 19 - ROBOTY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

l. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni w ramach budowy nawierzchni drogowej. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w 

fazie produkcji. 



 

 

STWiOR 

108 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa gat. 1 - wymagania 

Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 

nie powinny przekraczać: 

- mm, dla kostek o grubości - 80 mm 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania robót należy zastosować betonową kostkę brukową grubości 8 cm - szarą. Kształt układanej 

betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości - 3 mm, 

- na szerokości - 3 mm, 

- na grubości - 5 mm. 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.  

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 

więcej niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 

Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 

więcej niż 4 mm. 

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa. 

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 

wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1[1] i wody 

odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5], 

Zabrania się wbudowywania prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych transportowanych z 

wytwórni tego prefabrykatu wcześniej niż 28 dni od daty produkcji. Na Wykonawcy ciąży obowiązek 

pisemnego udokumentowania daty produkcji wbudowanego materiału. Zabrania się docinania 

prefabrykowanych elementów kształtowych z betonu na długość mniejszą niż ¼ długości i ½ szerokości 

oryginalnej. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 



 

 

STWiOR 

109 

 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 

specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 

nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

5.2. Koryto 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

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. 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Na całej szerokości nawierzchni należy ułożyć kostkę szarą. 

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 
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uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 

szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 

dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 

ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) 

należy wymienić na kostki całe. 

Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do 5mm. W 

przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 

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

pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 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. 

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. 

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. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.), 

b) w zakresie innych materiałów 

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, 

obrzeży), 

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: - 1 cm, 

- o szerokości powyżej 3 m: - 2 cm, 

- o szerokości koryta: - 5 cm. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej ST. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej ST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
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- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać - 3 cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 

150 do 300 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 

odchylenia od projektowanego profilu wynoszą - 0,3%. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

Obmiar i zakres robót określony w kosztorysie ofertowym stanowiący podstawę wyceny. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, 

lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w 

umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płatność za 1m
2 

wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej zgodnie z obmiarem i atestem producenta materiałów 

oraz jakością wykonania robót. 

Cena wykonania robót obejmuje : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest przedmiar robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 


