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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA- STO  
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA,BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, 

KONTROLI I ODBIORU 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i rozbudową budynku wielofunkcyjnego wraz z 
adaptacją piętra na cele mieszkalne. 
Zakres robót obejmuje: 
- rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych 
- przebudowę budynku wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne  
- dobudowę do budynku zewnętrznej klatki schodowej i daszków nad schodami zewnętrznymi  
- ocieplenie budynku wraz z wykonaniem tynków zewnętrznych 
- wykonanie nawierzchni komunikacyjnych, utwardzonych przy budynku 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości. 
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 objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.1 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje               
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dokumentację projektową i komplet 
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
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do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
2.2 Dokumentacja projektowa. 
 
Przekazana dokumentacja projektowa  zawiera projekt zagospodarowania terenu, opis, cześć 
rysunkową, obliczenia i dokumenty. 
Dokumentacja projektowa razem z kosztorysem nakładów jest podstawą do wyceny robót 
budowlanych. 
 
2.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa 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 maja 
być zgodne z dokumentacja projektowa 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 musza 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 dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane                   i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
2.4 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 umowna. 
 
2.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
2.6 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. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
2.7 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. 
 
2.8 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. 
 
2.9 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 odpowiednia 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. 
 
2.10 Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane            
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
2.11 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 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
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 dokumenty. 
 
3. MATERIAŁY 
 
3.1 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 badan 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). 
 
3.2 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 dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych               
i laboratoryjnych oraz proponowana 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. 
 
3.3 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 
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którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja 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. 
 
3.5 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. 
 
4. SPRZET 
 
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 oferta 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 umowa. 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 akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
5. TRANSPORT 
 
5.1 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. 
 
5.2 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. 
Śródki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
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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. 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                       w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
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. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe              
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
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 
dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość smrodków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole 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 badan 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 badan 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 umowa. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 
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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 badan. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona 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 badan 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 badan 
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 badan, 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 badan 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 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 
badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów                     
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą,            
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa 
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan                     i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata techniczna,  w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja 
określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
    (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy 
 
Z uwagi na to, że prowadzone roboty budowlane wymagały uzyskania pozwolenia na budowę przed 
rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor przekaże Wykonawcy pobrany dziennik budowy, oraz 
dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Wykonawca powoła kierownika robót 
budowlanych, który będzie prowadził dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
 
2.  Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 1następujące dokumenty: 
− zgłoszenie robót budowlanych, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− protokoły końcowe pomiarów instalacji elektrycznej 
− protokoły szczelności wewnętrznej instalacji wody, kanalizacji i gazu, oraz przyłączy 
− protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia 
− protokoły odbiorów kominiarskich 
− operat geodezyjny powykonawczy, 
− protokół odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną w Krapkowicach 
− protokół odbioru budynku przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną  w Krapkowicach 
− decyzja pozwolenia na użytkowanie wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
   w Krapkowicach 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany 
obmiar robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
 
Wycena elementów  robót wg załączonego przedmiaru robót oraz dokumentacji budowlanej. 
Zgodnie z warunkami umowy 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 
i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 
129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
 

SST. 1 WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem obiektów i naniesieniem punktów 
wysokościowych w ramach zadania: „ Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz                
z adaptacją piętra na cele mieszkalne w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej, nr ewid. gruntu 114; 115 k.m.3”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                              
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie kortów 
tenisowych i boiska do piłki nożnej. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych boiska  
             i kortów, oraz punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie wytyczenia dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne obiektów – punkty naroży, osie linii bocznych i pomocniczych, osie słupów 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne”  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania 
ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
3. teodolity lub tachimetry, 
4. niwelatory, 
5. dalmierze, 
6. tyczki, 
7. łaty, 
8. taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 -7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
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W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                         
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych                        
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone                     
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń                     
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą                               
do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać  500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej                    
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych                       
w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne                              
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
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5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne 
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku                           do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi                            
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 
wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 

Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
5. wytyczenie osi obiektu, 
6. wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków 
i filarów mostów i wiaduktów. 
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej 
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie należy określić                           
z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców                              
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne”  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena  wykonania robót obejmuje: 
 - sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
 - uzupełnienie wytyczenia obiektów  dodatkowymi punktami, 
 - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 - wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych  
                przekrojów, 
 - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
               ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 
mostowych. 
 
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością: 

 
- zgodnie  z przedmiarem robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  
              i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
SST. 2   ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE  
 
1. WSTĘP  
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1.1 Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej SST  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas 
prowadzenia prac wyburzeniowych, demontażowych związanych z „ Przebudową i rozbudową 
budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne w Krępnej, przy                            
ul. Jasiońskiej, nr ewid. gruntu 114; 115 k.m. 3”. 
 
 
1.2 Zakres stosowania SST  
 
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu              
i realizacji odpowiedniego zakresu robót objętych kontraktem. Odstępstwa od wymagań podanych                  
w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 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 przestrzeganiu zasad 
wiedzy technicznej.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami rozbiórkowymi, które nie zostały ujęte w innych SST  

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 
 
- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych schodów zewnętrznych 
   na zewnątrz budynku 
- Rozebranie ścian wewnętrznych działowych i w części nośnych, rozbiórka  
   żelbetowych schodów wewnętrznych  
- Wykonanie przekuć i otworów okiennych i drzwiowych w ścianach istniejących 
- Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej  
- Skucie istniejących posadzek i okładzin ściennych   
- Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki z teren prowadzenia prac  
   na wysypisko 

 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.  
 
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/ Inżyniera budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano SST O. - Wymagania Ogólne.  
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podana w SST O.  
Wymagania Ogólne.  
 
3. SPRZĘT  

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w SST.O Wymagania Ogólne.   



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 
 

18 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ PIĘTRA NA CELE MIESZKALNE 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

 

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone.   
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów będących w zakresie robót może być 
wykorzystany sprzęt podany niżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora:  

 
-  łomy 

-  łopaty 

- szlifierki kątowe 

- piły mechaniczne  

- samochody skrzyniowe 

 
4. TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST O. Wymagania Ogólne. Materiał  z rozbiórki 
można przewozić dowolnymi środkami transportu, które podlegają akceptacji przez Inspektora.   
Gruz i materiały pochodzące z rozbiórki należy dostarczyć w miejsca przeznaczone do składowania 
odpadów zgodnie z ich kategorią.  
Wszelkie koszty związane z tymi czynnościami są kosztami wykonawcy robót.   
Do czynności wykonawcy należy również odpłatne przekazanie do skupu surowców wtórnych 
materiałów stalowych pochodzących z rozbiórki i nie nadających się do dalszego użytku. 
Wartość środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych jest wartością ujemną, 
którą należy uwzględnić w złożonej ofercie na wykonanie robót budowlanych opisanych w niniejszej 
specyfikacji.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST O. Wymagania Ogólne.  

Wykonanie robót rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki lub wyburzania. Przed 
przystąpieniem do robót rozbiórkowych w pierwszej kolejności należy wykonać przygotowanie 
stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami BHP na stanowisku oraz wokół 
bezpośredniej strefy. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i dokumentacją projektową. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera. Wszystkie elementy i materiały możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Rozebrane elementy, które będą wykorzystane                  
w trakcie realizacji zadania Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Elementy i materiały, które 
decyzją zamawiającego staną się własnością wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT  
 
Ogólne zasady jakości robót podano w SST O. Wymagania Ogólne. Sprawdzenie jakości robót polega 
na kontroli zastosowanych materiałów.  
Kompletności wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne etapy robót 
rozbiórkowych muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy                
i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie można rozpoczynać kolejnych etapów robót 
bez zezwolenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
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7. OBMIAR ROBOT  

Ogólne zasady podano w SST O. Wymagania ogólne.   
Jednostką obmiaru jest m3/m2/szt/mb. rozbieranych lub wyburzanych elementów. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilości rozbiórek wg. dokumentacji projektowej.  
 
 
8. ODBIÓR ROBOT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTO. Warunki ogólne.  
 
8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.  
 
8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:   
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru  w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie               
z dokumentacją projektową i SST inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy  

 
8.3 Odbiór końcowy.   

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót rozbiórkowych i spełnienia innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST O. Wymagania ogólne. Cena 
wykonania robót obejmuje:   

- prace przygotowawcze z pomiarami kompletny zakres robót podany w poz. 1.3  
 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.   
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i 
drogowych.   
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nrl20 z 2003r Poz. 1125             
i 1126 ) W sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  w 
budownictwie.   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót(Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.) 
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SST. 3  ROBOTY ZIEMNE  ( CPV 45111200 ) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach „ Przebudowy i rozbudowy budynku wielofunkcyjnego 
wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej, nr ewid. gruntu 114; 115 
k.m. 3”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

a) zdjęcie warstwy humusu  
b) wykopy pod ławy fundamentowe dobudowanej klatki schodowej, schodów i zadaszeń 

zewnętrznych 
c) zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym gruntu 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Wykop dla przyłącza wody określa dokumentacja, która powinna zawierać: 
– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopu, 
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
1.4.6. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
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1.4.7. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) grunt� pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopu, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:           
                                              Pd 
                                       Is =----- 
:                                            Pds 
 
gdzie: 
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służą-ca do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
                                                d60 
                                      U =  --------- 
                                                d10 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zgodnie z p.2.1  STO 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Zgodnie z p.2.2 STO 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Zgodnie z p.2.3 STO 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów  miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z  dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
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. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 
w kontrakcie. 
Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Zgodnie z p.4  STO 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
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– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, , 
wiertarki mechaniczne, ładowarki kołowe, spychacze  itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego ( ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Zgodnie z p. 4 STO. 
 
4.2. Transport gruntów 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 
do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
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Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 
cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wódz wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Zgodnie z wymogami STO.. 
6.1.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 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. 
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
· Polską Normą, 
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
6.1.5. Dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
[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. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
· właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
· właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robótokreślono w pkt. 6.1. 
 
 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
Tablica 3 
Lp
. 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m 
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 2. Pomiar szerokości dna wykopu  

3. Pomiar rzędnych powierzchni 
wykopu 
ziemnego 
 

4. Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 

wykopu 
6 Pomiar równości skarp 
7  Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz 
w punktach wątpliwych 

 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o 10 cm. 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
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Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 
cm. 
6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora nadzoru. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót 
 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój  wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru 
w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika 
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich 
zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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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. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
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, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w STO „Wymagania ogólne”, pkt 9 
Wycena elementów  robót wg załączonego przedmiaru robót oraz dokumentacji budowlanej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
 

 
SST. 4  ROBOTY SZALUNKOWE, BETONOWE, ZBROJARSKIE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania „ Przebudowy i rozbudowy budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją piętra na 
cele mieszkalne w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej, nr ewid. gruntu 114; 115 k.m. 3”. 
 
1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy 
przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej, 
 
Roboty obejmują następujące czynności: 
komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości 
fizycznych i mechanicznych gruntów (przed ułożeniem betonów podkładowych), 



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 
 

29 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ PIĘTRA NA CELE MIESZKALNE 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

 

sprawdzenie środków zabezpieczających przed przemarznięciem podłoża, przed zalaniem wykopu przez 
wody powierzchniowe lub opadowe, 
wykonanie podbudowy z chudego betonu, 
wykonanie fundamentów betonowych w postaci ław  fundamentowych 
wykonanie żelbetowych słupów i podciągów, stropów płytowych 
wykonanie żelbetowych schodów płytowych 
 
2. MATERIAŁY. 
 
STAL ZBROJENIOWA 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 
 

Gatunek stali 
Średnica 

pręta 
Granica 

plastyczna 
Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a - 
średnica 

mm  MPa  MPa % d - próbki 
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90) 

 
*  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 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 
zaś 0,7 mm 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. 
*  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, 
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-  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż                
5 mm na 1 m długości pręta. 
*  Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach                     
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
 
SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ.  
 
Cement 
a)  Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki 
„35" - do betonu klasy wyższej niż B20 
b)  Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c)  Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
*  oznaczenie 
*  nazwa wytwórni i miejscowości 
*  masa worka z cementem 
*  data wysyłki 
*  termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f)  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
*  Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
można wykonać tylko badania podstawowe. 
*  Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. 
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W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty                      
do betonu. 
g)  Magazynowanie i okres składowania 
*  Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
*  dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
*  dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
*  Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
*  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
*  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
*   10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
*  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
*  Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana             
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy                              
PN-B-0Ó712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna 
kruszywa nie powinny być większe niż: 
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
-  kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
MATERIAŁY DO WYKONANIA PODBETONU. 
 
Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 
-  pospółka kruszona 0/40, 
-  cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% Kruszywo 
równomiernie stopniowane o frakcjach:  20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 
3. SPRZĘT 
 
Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne, młotki, piły łańcuchowe, nożyce do cięcia stali, 
wibratory do zagęszczania betonu, samochód do transportu betonu z pompą.. 
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4. TRANSPORT 
 
Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompą do podawania betonu. 
 
 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
  
WYKONYWANIE ZBROJENIA 
 
a)  Czystość powierzchni zbrojenia. 
*  Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 
*  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać                     
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
*  Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian                               
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b)  Przygotowanie zbrojenia. 
*  Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
*  Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
*  Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
*  Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c)  Montaż zbrojenia. 
*  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
*  Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
*  Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
*  Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
*  Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
*  Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
ROBOTY BETONIARSKIE 
 
*  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003                  
i PN-63/B-06251. 
*  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem                 
do dziennika budowy. 
  
WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ. 
 
Dozowanie składników: 
*  Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo              
z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
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*  Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 
Mieszanie składników 
*  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
*  Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
*  Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
*  Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
*  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
-  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 
 
ZAGĘSZCZANIE BETONU. 
 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
*  Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami                 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm                  
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanic wibrującym. 
*  Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
*  Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt                                    
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
*  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
*  Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości              
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych              
z projektantem. 
*  Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
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*  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. 
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. 
Pobranie próbek i badanie. 
*  Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi ws2ystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
*  Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 
*  badania powinny obejmować: 
-  badanie składników betonu 
-  badanie mieszanki betonowej 
-  badanie betonu. 
 
WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETO NOWEJ                          
I WI ĄZANIU BETONU 
 
Temperatura otoczenia 
*  Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
*  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania           
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
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. 
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. 
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*  Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 
PIELĘGNACJA BETONU 
 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
*  Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
*  Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
*  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
*  Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
*  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia". i drganiami. 
Okres pielęgnacji 
*  Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
*  Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63 r -06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 
dla prefabrykatów. 
 
WYKA ŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU 
 
Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 
*  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
*  pęknięcia są niedopuszczalne, 
*  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
*  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 
*  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm, 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
*  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
*   raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić                      
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów. 
*  wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lek-;, wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
WYKONANIE PODBETONU. 
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Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem dla nośności 
założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowanie" 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
Roboty winny być prowadzone tak. by nie naruszyć struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego) 
poniżej fundamentu. W pierwszej kolejności winny być wykonane fundamenty najgłębsze.  
 
6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowości usytuowania fundamentów w planie i na sprawdzeniu 
poziomu posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót: 
ciesielskich, zgęszczenia betonu. 
 
6.1 Przedmiar i obmiar robót. 
 
Wg wymagań wspólnych. 
 
6.2 Sposób odbioru robót 
 
Kontrola ustawienia zbrojenia polega na: 
- sprawdzenie wymiarów zgodnie z projektem roboczym 
- zewnętrznych oględzinach połączeń wykonywanych przy ustawianiu zbrojenia 
- sprawdzenie usytuowania zbrojenia w deskowaniu 
- dopuszczalne odchyłki w usytuowaniu zbrojenia nie powinny przewyższać:  
 
w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion dla średnicy d < 20mm: +/- 10mm,  
dla średnicy d > 20mm: +/- 0,5d, grubość warstwy otulającej: +10mm, -0.  
 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych:  
w długości elementu: +/- 10mm 
w szerokości ( wysokości ) elementu przy wymiarze do 1 m: +/- 5mm, przy wymiarze powyżej  
1m: +/- 10mm 
 
Przy odbiorze robót monolitycznych fundamentowych należy zwrócić uwagę na zakres tolerancji 
wymiarów i odchylenia: w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny być większe niż 5 cm , 
odchylenia od wierzchu nie większe niż 2 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie 
nie mogą przekraczać: dla podstawy o szerokości < 2 m-1 cm dla podstawy o szerokości > 2m-2cm . 
 
Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

a) na 1 m wysokości: 5mm 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach: 20mm 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów: 15mm 

 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich: +/- 4mm 
b) powierzchni górnych: +/- 8mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +/- 8mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów: +/- 5mm 
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6.3 Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
Nie występują. 
 
 
 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli obliczenia statyczne                    
i projektowanie. 
 PN-B-02479: 1998     Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne. 
PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu. 
PN-EN 206-1:2003    Beton. 
PN-EN 196-1:1996    Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN .196-3:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997    Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:J990      Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001          Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002       Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
 
SST. 5  ROBOTY MURARSKIE  
 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie konstrukcji murowych, które zostaną wykonane dla Inwestycji:  „ Przebudowa i rozbudowa budynku 
wielofunkcyjnego wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej, nr ewid. 
gruntu 114; 115 k.m. 3”. 

1.1 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 04.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót murowych ujętych               
w pkt.1.3. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji murowych                  
i obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej wymienionej w punkcie 1, zamieszczono                   
w ST - 00  „Wymagania Ogólne”. 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

- przemurowanie otworów po demontaży drzwi oraz wykuciu nowych otworów 
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- zamurowanie otworów  

- ścianki działowe z pustaków ceramicznych POROTHERM 11,5 

- ściany nośne z pustaków ceramicznych Porotherm 25 kl. 15 i bloczków betonowych M6 gr. 25 cm. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 
"Wymagania ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw                   
od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru 
 
2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały – wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 
2.2 Materiały – wymagania szczegółowe 
Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004. Wodę do zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga 
badania. 
Wyroby ceramiczne i betonowe 
Cegła ceramiczne kratówka  
Warunki normowe materiału określa PN–B–12069:1999. 
Kształt i wymiary wg PN-70/B-12016 
Cegła kratówka powinna mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach 250x120x65 z otworami 
przelotowymi w kształcie rombu. 
Całkowita powierzchnia otworów powinna wynosić co najmniej 30 % powierzchni podstawy. 
Powierzchnia jednego nie może przekraczać 3 cm². 
Powierzchnie boczne powinny być rowkowane równolegle do osi otworów. 
Kratówka połówkowa – kratówka której objętość wynosi nie mniej niż 50% całej kratówki 
Cechowanie – kratówka powinna być cechowana w sposób trwały znakiem wytwórni. 
Cegła pełna klasy 10 
Warunki normowe materiału określa PN–B–12050:1996. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 10 
% cegieł badanych. 
Wymiary: l=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa 
Współczynnik przenikania ciepła – 0,7 W/m2K 
Gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16% 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń       
po badaniu. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12050:1996 
Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły                
nie rozpadła się. 
Pustaki ceramiczne szczelinowe 
Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi prostopadle 
do powierzchni układania pustaków w murze. 
Pustak powinien posiadać drążenia prostokątne, rozstawione przemiennie: w jednym rzędzie 2 skrajne 
szczeliny któtsze i 1 środkowa dłuższa, a w drugim rzędzie 2 szczeliny dłuższe. Powierzchnia szczelin – 
42%, liczba rzędów – 11. 
Powierzchnia zewnętrzna pustaków powinna posiadać rowki w celu zwiększenia przyczepności do 
zaprawy. 
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą: 

długość ± 6mm 

szerokość ± 5mm 

wysokość ± 5mm 
 

3. ZAPRAWY BUDOWLANE 
 
Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 5MPa. 
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. 
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 +5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymalego 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. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek: 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

cement:  ciasto wapienne 
hydratyzowane: 

 piasek: 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

  
4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Składowanie wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996. 
Przewiduje się składowanie na paletach ofoliowanych. 
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5. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. Roboty można wykonywać 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
 
6. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dla środków transportowych  podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. Materiały i 
elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
lub utratą stateczności. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
Kategoria wykonania robót murarskich A wg PN-B-03002:1999. 
Przy wznoszeniu murów należy uwzględnić wykonanie elementów takich jak: nadproża. 
Wymagania szczegółowe  
Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,                    
z zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 0C. 
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. 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 
użyciu zapraw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. 
Roboty murowe z pustaków ceramicznych 
Grubość spoin poziomych w murach z pustaków ceramicznych powinna wynosić 12mm, a grubość 
spoin pionowych – 10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych 
+5mm i –2mm, a dla spoin pionowych ± 5mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych: 

zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:  
na długości 1m ± 3mm,  

na całej powierzchni ± 10mm, 
odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
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 na wysokości 1m ± 3mm,  

na wysokości 1 kondygnacji ± 6mm,  

na wysokości całej ściany ± 20mm,  
odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie              

na długości 1m ± 3mm. 
 

Roboty murowe z cegły  
Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinny wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 
10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm,               
a dla spoin pionowych ± 5mm. 
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8cm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły pełnej: 

zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:  

na długości 1m ± 3mm,  

na całej powierzchni ± 10mm odchylenia od pionu, 
odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

 na wysokości 1m ± 3mm,  

na wysokości 1 kondygnacji ± 6mm,  

na wysokości całej ściany ± 20mm,  
odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na 

długości 1m ± 3mm. 
 

8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0 Wymagania ogólne. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
8.2 Zakres kontroli badań 
Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi  
w dokumentacji projektowej 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu elementów 
liczby szczerb i pęknięć 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 
Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                          
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  

Różnice wysokości ±0.05h i ±50 mm 
Wymagania dla robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
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zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru  
wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
pionowość powierzchni i krawędzi 
poziomość warstw cegieł 
grubość spoin i ich wypełnienie 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
6 
10 
30 

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

 
2 
30 

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

 
2 
20 

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym. 
- do 100cm                                szerokość 
                                                  wysokość 
- ponad 100 cm                         szerokość 
                                                  wysokość 

 
+6, -3 
+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 

 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
9. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Nie potrąca się powierzchni otworów mniejszych od 0,5m2. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Odbiór robót 
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania murów z dokumentacją projektową niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera 
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11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne". 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły .Obliczenia statyczne i projektowanie 
2 PN-B-12050:1996 Cegły budowlane. 
3 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 

Bloczki. 
4 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
5 PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 
6 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki. 
7 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
8 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
9 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
10 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
11 PN-97/B-30003 Cement murarski 15 
12 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 
13 PN-86/B-30020 Wapno 
14 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
15 PN-85/B-04500 

Poprawki 1 BI 5-6/89 
poz.45. 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

16 PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. 
17 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie 
i etykietowanie. 

18 PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań 
19 PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu 
20 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
21 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
22 PN-ISO 3443-1:1994 

IDT ISO 3443:1979 
Errata KNN 6/95 lp.4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

23 P-ISO 3443-6:1994 
IDT ISO 3443-6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna- Metoda 1 

24 P-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
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IDT ISO 3443-6:1988 kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna- Metoda 2 

25 P-ISO 3443-8:1994 
IDT ISO 3443-8:1989 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

26 PN-ISO 4464:1994 
IDT ISO 4464 :1980 

Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach  

27 PN-ISO 7976-1:1994 
IDT ISO 7976-1 
:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy 

28 PN-ISO 7976-2:1994 
IDT ISO 7976-2 
:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

29 PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 
zgodności wymiarowej. 

 
Inne dokumenty 
 
1. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa                      

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).  

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

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

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 
1989r. 

SST. 6   ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych                                             
i przeciwwilgociowych w związku z Przebudową i rozbudową budynku wielofunkcyjnego wraz                    
z adaptacją piętra na cele mieszkalne w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej, dz.nr 114; 115 k.m. 3”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynków i ich elementów, związanych z budową, 
przebudową, modernizacją i remontem obiektów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach               
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności             
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
przedmiaru robót. 
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 2003 
r., 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 2002 r) , 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. 
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych                                 
z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Izolacje 
 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych 
być zgodne z normą PN-69/B-10260. 
 
2.2.1.1. Izolacje wykonywane na zimno 
 
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiały: 
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998 
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym              
w kartach technicznych stosowanych materiałów posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu 
zastosowań. 
 
2.2.1.2. Izolacje wykonywane na gorąco 



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 
 

46 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ PIĘTRA NA CELE MIESZKALNE 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

 

 
Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są następujące materiały: 
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
24625:1998, 
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: 
PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, 
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej 
Odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do 
tego typu zastosowań. 
 
2.2.1.3. Izolacje membranowe 
 
1/ Do wykonywania izolacji membranowych naleŜy stosować materiały 
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do 
tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej powinny odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
2/ Dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca. 
Dane techniczne: 
Baza - piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi, dyspersja tworzyw 
Sztucznych.  
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag. 
Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3 
Czas mieszania ok. 3 minuty. 
Czas aplikacji1 ok. 60 minut 
Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC 
Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu wilgoć gruntowa  
/ woda opadowa nie zalegająca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm 
Zużycie woda opadowa zalegająca / woda ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm 
Przyczepność do podłoża z betonu ≥ 1,3 MPa 
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60ºC) określona zmianą 
przyczepności do betonu ≥ 0,7 
Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m 
Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa 
Mrozoodporność, oceniana po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania w zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 
- przyczepności do podłoża z betonu 
- brak uszkodzeń 
- brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa ≥ 0,7 MPa 
- i przy +20ºC i 60% wilgotności względnej powietrza. 
Odporność na powstawanie rys podłoża ≥ 0,8 mm. 
Odporność na zmęczenie (powłoki z wkładką wzmacniającą z taśmy ASO-DICHTBAND-2000) 
brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcją IT Nr 294, p III 
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu ≥ 0,7 MPa. 
Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 0,25 %. 
Zastosowanie: 
- do uszczelniania zewnętrznych części budynków i budowli w starym i nowym budownictwie 
przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej, 
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- do wykonywania poziomego uszczelniania w murach, 
- do wykonywania uszczelnień wewnątrz budynków i budowli (typu wannowego), 
- do wykonywania uszczelnień stropów garaży podziemnych, zbiorników wody, ścieków                               
i nieczystości, budowli hydrotechnicznych, kanałów; 
- do wykonywania uszczelnień pod wyłożeniami z płytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych 
o umiarkowanym i dużym obciążeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz basenach kąpielowych, 
- jako klej do mocowania taśm oraz kształtek uszczelniających. 
 
2.2.1.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji 
 
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować: 
- geowłókninę o gramaturze 500g/m2 odpowiadająca wymaganiom normy PN- EN 13252:2002, 
- płytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane                         
na zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej 
wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych), warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego 
ortogonalną siatką o oczkach 10x10 cm z prętów 04,5 mm ze stali klasy A-l o grubości uzgodnionej 
z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.2.1.5. Materiały rolowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
 
Folia izolacyjna P.E. gr. 0,3 mm 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 
betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
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 Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniachP, w taki sposób aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą  
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono- 
gram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane                          
z wykonaniem izolacji. 
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Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania 
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowy konstrukcjach betonowych, żelbetowych i 
stalowych obiektów inżynieryjnych. 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy,                     
do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych, dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie może przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy 
niż zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnych) oraz zgodnie                   
z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5°C                  
do +35°C i by ć o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrz w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 
 
5.2. Zakres wykonywania robót 
 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni . 
 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. 
Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, 
resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. 
Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami 
SST dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych. 
I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów                        
do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym 
powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym                            
w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
- temperatury podłoża, 
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o 
większej wilgotności), 
- wieku betonu. 
 
5.2.2. Gruntowanie 
 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 
zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału 
izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczna IBDiM. 
 
5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej 
 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. 
Metody wykonania izolacji: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem 
- natryskiwanie, 
- szpachlowanie, 
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- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 
 
5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej. 
 
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 
wymagań  odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej wykonywania konstrukcji 
betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 
 
5.2.6. Wykonanie izolacji z elastycznych zapraw uszczelniających. 
 
1/ Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji 
zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub 
hydropiaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na matowo-wilgotne podłoże. 
Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu uszczelniającego                  
na równo z licem cegieł. 
Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2 cm miejsca po ściągach szalunkowych 
uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem preparatu utwardzającego. 
W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) można wykonać fasety o promieniu  ok. 
3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem środka utwardzającego lub wkleić taśmy uszczelniające 
zgodnie z pkt. 5.2-5.4. 
Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem preparatu gruntującego. 
2/ Nakładane zaprawy uszczelniającej 
Przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą sztywnego pędzla 
lub szczotki. Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy                  
w podłoże. Następne warstwy (drugą ewentualnie trzecią) nakładać po związaniu warstwy poprzedniej. 
Pokryte powierzchnie chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, przeciągami, 
deszczem i mrozem. Należy wykluczyć kontakt zapraw uszczelniających z elementami metalowymi 
wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium. 
Pełne obciążenie może nastąpić najwcześniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopów powłokę 
izolacyjną osłonić np. płytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym.                
Na powłoki z zaprawy uszczelniającej nie mogą być nanoszone materiały zawierające rozpuszczalniki 
organiczne. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z 
oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń 
lub odspojeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z 
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wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; 
grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 
niszczącymi w sposób zgodny z aprobata techniczną IBDiM, 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem robót niniejszą SST                                 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
w przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.1. Normy: 
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
4. PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 
6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
 
10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r„ Nr 207, poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,  
z późniejszymi zmianami). 
 

SST. 7     ROBOTY CIESIELSKIE 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych w związku z „ Przebudową i rozbudową budynku wielofunkcyjnego 
wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej,               nr ewid. gruntu 114; 
115 k.m. 3”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
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 Specyfikacją Techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonywanie robót – montaż konstrukcji drewnianej w tym: 

- impregnacja drewna 
- wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej więźby 

 
Zakres obejmuje wykonanie zadaszenia wejścia w formie daszków jednospadowych  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
- 2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2. Stosowane materiały 
 
Drewno na więźbę dachową 
W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:1999,  
PN-B-03150. 
Drewno konstrukcyjne – klasa wytrzymałości: 

- klasa drewna (wytrzymałość na zginanie) C24 
- wilgotność 12% - 18% 
- gęstość średnia 420 kg/m3 
- wymiary przekrojów drewna w [cm]: 
- krokwie   8 x 12 
- słupki   16 x 16 
- płatwie   12 x 12 
- murłaty   14 x 14 
- kleszcze   6 x 12 
- kontrłaty   5 x 3,8 
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- łaty   5 x 5. 
Łączniki 
Gwoździe wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002. 
Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: gwoździe ogólnego przeznaczenia. 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101, nakrętki wg PN-86/M-82144, podkładki pod śruby, 
wkręty do drewna wg PN-85/M-82503 z łbem stożkowym 
Środki do ochrony drewna 
FOBOS M-4 – impregnat 
- klasa zabezpieczenia – niezapalne i nierozprzestrzeniające ognia NRO 
środek powinien być pakowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach firmowych zabezpieczających 
go przed wysypywaniem i zmianą jego własności techniczno-użytkowych. Do każdego opakowania 
powinna być dołączona: 
- nazwa i adres producenta, 
- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatą Techniczną ITB, numer aprobaty, 
- numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodności), 
- masa netto, 
- data produkcji, termin przydatności, 
- warunki stosowania, 
- warunki przechowywania i transportu. 
Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych pomieszczeniach. 
Zużycie materiału: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200 gsoli/1m2 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 
4.2. Wybór środków transportu 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 
5.2. Warunki wykonania robót 
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Roboty związane z impregnacją – zaleca się wykonanie impregnacji powierzchniowej poprzez kąpiel 
„zimną” w 30 % roztworze środka o temperaturze 20ºC. Podczas wykonywania prac impregnacyjnych 
należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania środka FOBOS M-4 podanych przez 
producenta w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz 
wykonania impregnacji (instrukcję) powinien dostarczyć producent. 
Roboty wykonania i montażu konstrukcji drewnianej więźby należy prowadzić zgodnie z dokumentacją 
przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST O  pkt. 8.  
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. 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. 

 

SST. 8    ROBOTY POKRYWCZE Z PAPY 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych                                 
z „ Przebudową i rozbudową budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne                     
w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej, nr ewid. gruntu 114; 115 k.m. 3”. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3.Zakres robót budowlanych 
 

- ułożenie papy podkładowej 
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
- obróbki blacharski, 
- rynny i rury spustowe, 
 

1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 

technicznymi oraz zaleceniami producenta.  
 
2.MATERIAŁY 
 
Wymagania ogólne 
 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane I opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.1.Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu 
modyfikowanego SBS 2000 g/m. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 
- grubośc papy 3,4 mm, 
- wytrzymałośc na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 
 
2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na 
osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia 
strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m², 
- maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N, 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, 
- giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 
- grubość 5,4 +/- 0,2 mm. 
 
2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco.  
Wymagania wg PN–B–24625:1998. 
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2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998. 
 
2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.  
 
2.6 Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. Blachy 
stalowe płaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubość powłki cynku 275 g/m². 
 
2.7 Izokliny – wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach  10x10 
cm. 
 
3.SPRZĘT 
 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni), 
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- wąż do cięcia, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy 
stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej wilgotności oraz 
czystości podłoża.  
Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap 
potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 
 
4.TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1 Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z  
wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego  
pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić  
dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni  
stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 
 
5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 
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Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed 
zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, 
świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu (do 
10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami 
prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i 
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza 
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości 
zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, 
aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki 
może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12 – 15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 
masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W 
poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie 
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych 
pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 
 
5.3 Obróbki kominów 
 
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad 
izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy 
podkładowej szer. o. 50 cm z wywinięciem na komin i połać po 15 cm, podobne wywinięcie na komin 
ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową zakańczamy na 
pow. Komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.  
 
5.4 Mocowanie rur spustowych 
 
W dachach z odowodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 
spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 
dachu.  
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5.5 Obróbki ogniomurów. 
 
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru. W 
narożniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) montujemy 
kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać 
wygrzewamy papę podkładową a następnie wierzchniową.  
 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

 
6.2 Badania laboratoryjne  
 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z 
SST, na  
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe 
badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o 
pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Odbiór podłoża 

 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trkacie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

 

 

8.2 Odbiór pokrycia z papy 
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- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie 

paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad mijescem przyklejenia papy, 

- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez 

pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m². 

 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

 

- sprawdzenie prawidłości połączeń pionowych i poziomych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożnosci i przewodów kanalizacyjnych. 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne". 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami). 
2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania                        
i badania techniczne przy odbiorze. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r. 
 

SST. 9 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z realizacją zadania: „ Przebudowa                  
i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne w Krępnej, przy ul. 
Jasiońskiej, nr ewid. gruntu 114; 115 k.m. 3”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
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Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie drzwi wewnętrznych oraz okna oddymiającego na klatce schodowej. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, montażem drzwi i okna. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, wraz z drzwiami przeciwpożarowymi 
- montaż stolarki okiennej 
- montaż drzwi wejściowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami                    
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi zewnętrznych, stolarki 
okiennej, drzwi wewnętrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.2  Drzwi i okna 
 
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - białe, 
wypełnienie płyta wiórowa, klamka, okucia 
- Skrzydła drzwiowe przeciwpożarowe jedno i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone - białe, , 
klamka, okucia, kratka wentylacyjna, zamek łazienkowy, samozamykacz, elementy wyposażenia 
przeciwpożarowego.  
- Ościeżnice stalowe na pełną grubość muru wraz z opaską o szerokości 10 cm. w kolorze drzwi. 
- Okna z profili komorowych PCV uchylno – rozwierane wg zestawienia w projekcie budowlanym 
- Drzwi wejściowe z PCV z profili komorowych PCV z ościeżnicą w komplecie 
- Materiały pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka . 
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3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem 
potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać                              
i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Sprawdzenie stolarki 
 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone), 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
 
5.3. Przygotowanie ościeży 
 
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie.  
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę,                    
a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
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5.4. Montaż stolarki 
 
5.4.1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone                                 
i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
 
5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić               
w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeży. 
 
5.4.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po 
wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 
 
5.4.4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
 
5.4.5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów 
okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
 
5.4.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu 
zakończenia prac budowlanych. 
 
5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie 
więcej niż 3 mm. 
 
5.4.8. 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. 
 
5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 
5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Luzy między skrzydłami +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą –1 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót                
z kosztorysem i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową jest  szt. montowanych drzwi i okien  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, 
- montaż okuć, 
- dopasowanie i wyregulowanie. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

 
PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

 
SST. 10     TYNKI  I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji „Przebudowa 
budynku przedszkola”.  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                  
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające               
na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 
 
1.3 Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian,  
- wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów, 
- szpachlowanie, 
- przygotowania podłoża pod okładziny ścienne, 
- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi, 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 
oraz z OST. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
 
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu  7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą                                 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 
 
2.5. Gładź szpachlowa 
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Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian                       
i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak 
tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na 
działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali,                   
a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
 
2.6. Płyty i płytki ceramiczne 
 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; 
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność III-IV 
 
2.7. Listwa wykańczająca 
 
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury 
 
2.8. Klej do płytek 
 
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
2.9. Zaprawa fugowa 
 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 
 
2.10. Silikon do fug 
 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi. 
 
2.11. Materiały pomocnicze 
 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji okładzin. 
 
3. SPRZĘT 
 
 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 
 

66 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ PIĘTRA NA CELE MIESZKALNE 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST. 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- szlifierki kątowe, 
- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm  
  do  rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
3.3. Wymagania szczegółowe 
 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- agregatem tynkarskim, 
- mieszarka do zapraw 
- drobny sprzętem pomocniczym. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST . 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
 
Transport materiałów do wykonania 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. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w których 
wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
- wykonaniu ścianek działowych, 
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji  
  i orurowań, 
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
  
5.3. Przygotowanie podłoży 
 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy                
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy 
zwilżyć wodą. 
 
 
5.4. Tynki w technologii tradycyjnej 
 
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać                             
po wykonaniu instalacji.  
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, 
nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu 
i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź 
należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie                       
o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie. 
 
5.4.1. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać                        
z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka 
pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu 
powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy 
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cementowo-wapienne w tynkach narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. 
Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łaty 
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:- 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi. 
 
5.6. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robot 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 miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.                            
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno 
wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem 
gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże 
powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata 
kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3mm na 
długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż                 4 
mm na wysokości kondygn., 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1m. 
- 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. 
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. 
- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 
- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość, większą niż połowa płytki.  
- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. 
Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. 
- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie 
z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek               i 
podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
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- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. 
Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić              
na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej                          
w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu 
płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu 
wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu 
płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 
- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 
- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 
- 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 powierzchnia licowa 
naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie 
klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 
- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) 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 gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. 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 wilgotna gąbka. 
- 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 
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być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
Ponadto : 
- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim 
technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie 
przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.  
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować                           
do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury                             
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
 
5.7. Wykonywanie gładzi szpachlowej 
 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych.                      
Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. 
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego 
przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy 
zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. 
Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane 
podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany 
używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150.                  Do 
ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe 
masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST . 
 
6.2. Wymogi szczegółowe 
 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót  z 
Dokumentacją Kosztorysową  i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- prawidłowości wykonania podłoża 
- przyczepności tynków do podłoża 
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- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynków 
- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST . 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej  
i  pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady przejęcia Robót 
 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady płatności 
 
Ogólne zasady płatności podano w OST. 
 
9.2. Składniki ceny 
 
Cena Robót obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
- przygotowanie podłoża pod płytki, 
- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
- przyklejenie płytek, 
- fugowanie i uszczelnienie naroży, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
 

SST.11  POSADZKI I OKŁADZINY PODŁOGOWE   

 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach inwestycji: „ Przebudowa i rozbudowa budynku 
wielofunkcyjnego wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej, nr ewid. 
gruntu 114; 115 k.m. 3”.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 
 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- posadzki z wykładzin PCV   homogeniczna, trudno zapalna, antystatyczna, odporna na ścieranie, 
odporna chemicznie, nie rozprzestrzeniająca ognia i dymu, antypoślizgowa o gr. 2mm wykończona 
listwą przyścienną 



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 
 

73 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ PIĘTRA NA CELE MIESZKALNE 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

 

- posadzki z płytek gresowych i ceramicznych układanych na zaprawie klejowej. 
 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 
oraz z OST . 
 
1.4 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 
 
2.1.1. Preparat gruntujący do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska 
zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z materiałów 
ceramicznych i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych. Doskonale nadaje się do 
gruntowania podłoży pod farby silikonowe. Może być także stosowany do hydrofobizacji 
cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegających do podłoża 
powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich kolor; można go stosować 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku 
organicznym. Po naniesieniu na podłoże reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w porach 
materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podłoża, dzięki 
czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a woda z opadów atmosferycznych 
spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając. Roztwór penetruje w głąb materiału, 
zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom paroprzepuszczalności. Po zastosowaniu na podłożu jest 
odporny na alkalia, kwaśne deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na 
temperatury od -20°C do +80°C. 
 
2.1.2. Posadzki 
 
Podłoga na parterze i piętrze: 
-wykładzina PCV gr. 2mm na wylewce samopoziomującej / płytki gresowe na zaprawie klejowej 
- posadzka cementowa gr. 7cm zbrojona siatką ∅ 3mm 
- folia PE gr. 0,2mm 
- styropian EPS 100 gr. 5cm  
- istniejący strop z prefabrykowanych płyt kanałowych  
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Podłoga w łazienkach: 
- płytki ceramiczne na zaprawie klejowej 
- szlam uszczelniający / folia w płynie  
- posadzka cementowa gr. 7cm zbrojona siatką ∅ 3mm 
- papa termozgrzewalna z wywinięciem na ściany 
- styropian EPS 100 gr. 5cm  
- istniejący strop z prefabrykowanych płyt kanałowych  
 
2.1.3. Płytki – gresy 
Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni,  
Właściwości płytek podłogowych terakotowych 
- wymiary 30 x 30 
- antypoślzgowość R9 
- ścieralność 3, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
Gresy wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8, 
- ścieralność V klasa ścieralnośći, 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożnki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
 
2.1.4. Listwy cokołowe z glazury 
Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach sanitarnych,                         
z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej W zależności od obciążenia 
zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą 
wytrzymałość nie jest dopuszczone.  
 
2.1.5. Klej do płyt i płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża                
i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 
 
2.1.6. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować 
do szerokości fug. 
 
2.1.7. Silikon do fug 
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Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem środka 
grzybobójczego w kolorze fugi. 
 
2.1.8. Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać 
przeciwpoślizgowe wykończenia. 
Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń planowanym w poszczególnych 
pomieszczeniach ruchem. 
 
2.1.9. Wykładziny  PCV  , homogeniczne o gr. 2 mm, z wywinięciem na ściany na wys. 10cm  
Kolory zastosowanej wykładziny do ustalenia ze Zleceniodawcą. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronęprzed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- wyciągiem budowlanym 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- wałki dociskowe, 
- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię 
budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
 
4.2.1. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -płytki składować w 
pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 
 
5.1.1. Wykładziny PCV 
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) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C                
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot 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 mięć jednakowa szerokość większa 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 instrukcja producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub                  
od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. 
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Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 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 
- 100 x 100 mm – 4 mm 
- 150 x 150 mm – 6 mm 
- 200 x 200 mm – 6 mm 
- 250 x 250 mm – 8 mm 
- 300 x 300 mm – 10 mm 
- 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić             
na wykonanie okładziny 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 pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć                   
do sąsiednich, docisnąć i 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 cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju 
na spodnia 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 woda mokrym pędzlem. Spoinowanie 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny 
paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle 
i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 
wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka 
gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. 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                                
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po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do układania posadzek należy : 
 
a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania 
została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika 
budowy, 
 
b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie 
cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna 
być niższa niż 5 stopni C, 
 
c) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać 
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 
 
d) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; 
dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych 
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 
 
e) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
pierwszego, 
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i 
trzeciego, 
 
f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 
 
g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami,                  
w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 
 
h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 
- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 
 
i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości                  
100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 
 
j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych 
posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie, 
 
k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania              
na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą 
dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 
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Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych czynności 
powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
 
5.1.3. Preparat gruntujący 
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub 
wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) 
lub malowania, np. farbą silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy 
preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w których                        
w układzie warstw (na głębokości penetracji preparatu) znajduje się materiał nieodporny                              
na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą zbrojącą w systemie ociepleń. 
W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego 
zapachu. Nie pozostawiać otwartych pojemników. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
6.2. Dokładność wykonania, tolerancje 
 
- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych  
  niż 2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej  
  nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
 
6.3. Pozostałe wymagania 
 
- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  
  o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
  dokumentem. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
 wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
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 (po okresie gwarancyjnym). 
- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,  
 wilgotnościowych). 
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
6.4. Wymogi szczegółowe 
 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót   z 
Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
- dokładność i staranność wykonania 
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 
 
6.5. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji. 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-metrowąłatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty  
  i poziomnicy; 
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych  
  dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją 
projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ 
na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie 
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 
 
7.2 Jednostka obmiaru 

 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich,  posadzek PCV 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór materiałów i robót 
 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją 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 laboratoryjnie. 
 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
8.4.  Odbiór powinien obejmować:  
 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać  
  przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie  
  wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości  
  należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm,  
   a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać  
  przez ocenę wzrokową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady płatności 
 
Ogólne zasady płatności podano w OST.  
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9.2. Składniki ceny 
 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 
- dostawę materiałów, 
 - badania na budowie i laboratoryjne, 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego), 
- ułożenie płytek, wykładziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki żywicznej epoksydowej, 
- wypełnienie fug, 
- silikonowanie naroży, 
- roboty pomocnicze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PNEN -14041 Posadzki z wykładziny  
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne  
przy odbiorze. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości  
 i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 

SST. 12     ROBOTY Z PŁYT GKB 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru ścianek działowych i sufitów z płyt g-k związanych z wykonaniem zadania: „ Przebudowa                
i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne w Krępnej, przy ul. 
Jasiońskiej, nr ewid. gruntu 114; 115 k.m. 3”. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sufitów  z płyt g-k. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem                    
i wykończeniem sufitów wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie sufitów z płyt g-k.  
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami                     
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścianek działowych z płyt 
g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
2.1 Sufity nad ostatnią kondygnacją:  
 
2.1.1Sufit nad I piętrem 

- płyta OSB gr. 12 mm  
- belka I-BEAMS72/250 co 85 cm / wełna mineralna gr. 20 cm  
- profil stalowy cienkościenny U50/ wełna mineralna 5cm  
- paroizolacja: folia PE gr. 0,2 mm  
- 2x płyta GKB gr. 1,25 cm mocowana do rusztu metalowego 

 
 
 
2.2 Wymagania szczegółowe  
 
2.2.1.Do wykonania rusztów sufitów, okładzin sufitów powinny być stosowane płyty ogniochronne 
GKF i wodo-ognioochronne GKFI , kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej                     
wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 
1997. 
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Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2)  
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny sufitowej: 
- Kształtowniki profilowane U 50x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 50x0,60 
 
2.2.2. Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. 
 
2.2.3. Inne akcesoria 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – 
do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
 
2.2.4. Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności                       
i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
 
2.2.5. Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 
blachowkręty samogwintujące. 
 
2.2.6. Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych                               
i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona                        
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem 
- Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
- Noże do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi  
- Pędzle do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
- Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów  
  pozwalających na montaż zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie  
 z zaleceniami producentów) 
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokości podwieszenia) 
- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) 
- linki murarskie 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu                        
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
- Noże do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi 
- Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
- Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż 
zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
- Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) 
- linki murarskie 
 
4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach 
fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały sie i nie 
były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, 
nawet z niewielkich wysokości. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany 
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przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie 
z widłami. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie 
oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty nie powinny być umieszczone 
na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 
- Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone  
  i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
- Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licowa stronę płyty tak, by karton był przecięty.  
  Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy uważać, aby  
  nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych 
 
- sufity  z płyt g-kf 
- montaż stelażów metalowych  
- wytrasowanie miejsc montażu instalacji  
- sprawdzenie katów i poziomów, wysokości pomieszczenia i instalacji 
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
 
 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych 
 
Sufity z płyt GKBF ognioodporne EI60 
Do obłożenia sufitów należy stosować płytę gipsowo-kartonową ogniochronną (GKF) o grubości                 
co najmniej 12,5 mm. Ważną rolę w tworzeniu odporności ogniowej przegrody stanowi wypełnienie             
z wełny mineralnej - skalnej lub szklanej. Wełnę wkłada się do wewnątrz, między belkami na wcisk. 
Szerokość pasa wełny musi być minimum o 1 cm większa od odległości pomiędzy pionowymi 
elementami konstrukcji nośnej stropu. Korzystne jest układanie dwuwarstwowe z przesuniętymi 
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stykami co eliminuje ewentualne powstanie mostków termicznych. Wskazane jest, aby jej gęstość była 
większa lub równa 30kg/m3. Dla uszczelnienia ogniowego sufitów po obwodzie, należy stosować 
materiały niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsza niż 5 mm, dopuszcza się użycie uszczelnień                       
z materiałów palnych (np. systemowa piankowa samoprzylepna taśma akustyczna). W tym wypadku 
szczelina musi być dodatkowo zapełniona odpowiednią masą szpachlową gipsowa, warstwą równą 
grubości opłytowania. Można nie szpachlować styku, kiedy opłytowanie całą swoją grubością w pełni 
zakryje szczelinę. Odporność ogniowa ściany wzrasta z grubością poszycia z płyt GKF a także może 
równolegle wraz ze wzrostem gęstości lub grubości warstwy wełny (np. wełna 100 kg/m3 grubości               
40 mm, ogniowo jest równa wełnie 50kg/m3 grubości 50 mm, a dwie poprzednie odpowiadają wełnie 
30kg/m3 grubości 80 mm). 
Klasyfikacje ogniowe ścian pożarowych z wypełnieniem z wełny mineralnej Według klasyfikacji 
ogniowych wykonanych w Zakładzie Badań Ogniowych ITB Warszawa, dla ścian działowych - 
pożarowych, możliwe są różne rozwiązania techniczne dające różne klasy odporności od F-1 (EI60  do 
F-2 (EI120). Producenci systemów suchej zabudowy zalecają użycie różnych rodzajów wełny 
mineralnej (kamiennej lub szklanej) w zależności od przyjętych w systemie i zgłoszonych                          
do aprobaty. Odporności F-1(EI60) stropu obudowanego w systemie suchej zabudowy,                                  
z wykorzystaniem płyt g-k GKF, o grubości 12,5 mm można uzyskać używając wypełnienia z wełny 
mineralnej o gęstości przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej grubości 50 mm.  
Dopuszczalne jest prowadzenie pojedynczych przewodów elektrycznych. Powstałe przy tym otworki 
uszczelnić zaprawą gipsową. Oceny pożarowej projektowanych elementów suchej zabudowy dokonuje 
się przede wszystkim pod katem reakcji jego elementów (konstrukcja stalowa, wieszaki, płyty g-k, 
wełna mineralna) na potencjalny ogień. Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie materiałów 
niepalnych i uniemożliwiających kapanie i odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji. Wymagania 
materiałowe określają normy i badania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w OST . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie  
i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (sufitu,) z dokumentacją kosztorysową 
- Sprawdzenia poprawności wykonania robót 
- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długości 5 m) 
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
- Sprawdzenie równości powierzchni płyt 
- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST . 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać 
ważne certyfikaty. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST.   
 
8.1.1. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu  
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
8.1.2. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
 
8.1.3. W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd obudów sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST .  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw 
szpachlowych i/lub wyrównujących. Oznaczanie zmiany wymiarów 
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 
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SST.13  ROBOTY MALARSKIE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem: „ Przebudowa i rozbudowa 
budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej, 
nr ewid. gruntu 114; 115 k.m. 3”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie) 
- malowanie tynków,  
- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, ościeżnice) 
- roboty zabezpieczające np. folia malarska 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami                     
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
 
 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich               
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
kosztorysami,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
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.  Mleko wapienne 
 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie                 
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3.  Spoiwa bezwodne 
 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego                    
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
 
2.4. 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. 
 
2.5. Farby budowlane gotowe 
 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych                 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. 
 
2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
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2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia 
piwniczne). Cechy produktu: 
- odporny na wilgoć 
- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych 
- duża siła krycia 
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 
- odporna na zmywanie 
Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w pomieszczeniach 
szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 
 
2.5.5. Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach 
informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. 
Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) 
pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności 
na szorowanie na mokro.  
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi 
parametrami: 
- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
- nie żółknie, 
- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- nie kapiąca. 
 
2.6. Środki gruntuj ące 
 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą                       
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
2.7. Folia malarska 
 
Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 
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3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego 
dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za 
pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. 
Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię maluj 
dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac 
malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, 
wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie 
potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać się 
pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi 
Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. 
Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w 
co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie 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. 
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od 
ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
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5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 
brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć                  
i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2. 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 lecz 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 JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miejscami 
przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
 
6.1. Powierzchnia do malowania 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 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 kosztorysu                              
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
7.3 Malowanie ścian i sufitów 
 
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się                
od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 
 
7.4. Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami 
 
Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany są gładkie, 
powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów. 
 
7.5. Malowanie nadproży 
 
Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie potrąca się 
otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię otworów, 
mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic).Nie potrąca się jednak 
otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając 
powierzchnię malowaną ościeży. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
 
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 
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przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. 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. 
 
8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności 
są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni ścian i sufitów, 
- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej 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 
kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych                  w 
naturze. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
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PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

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

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

SST. 14  ROBOTY OCIEPLENIOWE, ELEWACYJNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót ociepleniowych                    
i elewacyjnych, które zostaną wykonane w ramach „ Przebudowy i rozbudowy budynku 
wielofunkcyjnego wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej, nr ewid. 
gruntu 114; 115 k.m. 3”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania 
robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje                  i 
przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  w różnych systemach ocieplenia ścian 
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zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2. Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

� bale iglaste, 
� deski, 
� piasek do zapraw, 
� cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25, 
� wapno hydratyzowane, 
� listwa cokołowa, 
� emulsja gruntująca, 
� zaprawa klejowa do płyt styropianowych, 
� płyty styropianowe samogasnące frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła  

λ < 0,032 W/m2 K grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany d = 15cm   
� dyble plastikowe z grzybkami, 
� siatka  z włókna szklanego, 
� kątownik aluminiowy ochronny, 
� podkładowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna  
� farba akrylowa  

 
 3. SPRZĘT 
 
3.1      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
 
3.2    Sprzęt stosowany 

� rusztowanie ramowe przyścienne 
� płyty pomostowe komunikacyjne 
� bale iglaste 
� haki do muru 
� drut stalowy okrągły miękki 
� żuraw okienny przenośny  
� ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 
� łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 
� betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 
� wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
� sprzęt do ręcznego wykonania tynków  
� oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
� wiertarka 
� mieszadło do zapraw 
� sprzęt do nakładania kleju 
� poziomica 1m 
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� poziomica wężowa 
� pion 
� łata aluminiowa 2m 
� listwy i łaty drewniane 
� kątownik metalowy 
� sznur malarski 
� ołówek stolarski 
� nożyk metalowy 
� piła płatnica 
� piłka do metalu 
� nożyce do blachy 
� młotek murarski 
� łapka stalowa 
� wkrętaki 
� szczotki malarskie 
� wałki malarskie 

   
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 
4.2. Wybór środków transportu 
 
Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport w 
sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 
5.2. Warunki wykonania robót 
 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie 
materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując 
te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Każda 
zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodności stosowania 
materiałów budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty 
umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.1. Wznoszenie i demontaż  rusztowań 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających wykonanie robót 
objętych zakresem ST.  Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami technicznymi                      i 
przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z ustawieniem i demontażem rusztowań. 
Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie wymogi umożliwiające bezpieczną pracę robotników.  
Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich 
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konstrukcji. 
Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę bezpieczeństwa styropianowych. 
 
5.2.2. Ocieplenie elewacji 
5.2.2.1. Montaż listwy cokołowej 
Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji termicznej,                   
a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji ze styropianu, jak 
i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć                      
na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego do ściany 
pionowego skrzydełka listwy.  
Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego montażu 
w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie 
odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując podkładki dystansowe w miejscach przykręcania 
listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ listwa 
ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź należy 
dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną krawędzią                            
do wytrasowanej wcześniej linii. Do montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr 
bieżący. W celu usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach 
skrajnych. Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. Prawidłowo 
zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez uskoków na złączach, załamań             
i zwichrowań. 
 
5.2.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 
Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej,  
gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 
Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parametry:                                  
są  samogasnące, krawędzie płyt frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,032 W/m2 K 
grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany d = 15 cm (13 cm ściany poddasza) na ościeża  
d = 5 cm na cokoliki d = 15 cm do wyrównania cokolika ze ścianą  wymiary płyt nie mogą być większe 
niż 60 x 120 cm,  Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem. 
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 
Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających izolacyjność 
termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła i zyski                             
z oszczędności na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. 
Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonać mocowanie płyt 
styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2  . Długość kołków powinna być 
tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc 
tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm w przypadku ścian                        
z pustaków ceramicznych i betonów lekkich.  
Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie 
trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, 
pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni 
W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją stropu nad 
ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w połaci dachowej. Ogromnie 
istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.  
W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 5 cm. 
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 
Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane                              
z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może 
znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza 
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narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej 
powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% 
powierzchni płyty.  
Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w wyznaczonym 
miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub styropianową. Należy przy tym 
kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa 
klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym 
(wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion             
i poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, 
zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach 
późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu 
dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku w celu uzyskania 
równej płaszczyzny bez uskoków.  
Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem 
grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek styropianu, który będzie 
wklejony w ościeże (w naszym przypadku jest to styropian o grubości 5 cm). Szerokość tego paska 
powinna być ok. 1 cm węższa niż głębokość ościeża.. Po przyłożeniu na sucho paska styropianu                        
w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed 
przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny 
fragment. Na paski styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy 
zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 
Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z papierem 
ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone                     
na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze                        
do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone kątownikami z perforowanej 
blachy aluminiowej lub PCV.  
Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być osadzony                        
na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść niewielką ilość 
kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową należy zatopić narożnik 
aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy 
stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób 
wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można 
prowadzić po związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się                        
i kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć                           
w płaszczyźnie ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim 
zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 
45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia 
naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą 
stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. 
Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej 
powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości 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 Po ustawieniu rusztowania należy narożniki 
wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w 
zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu 
kleju stabilizującego, narożniki należy owinąć siatką, zatapiając ją                 w nałożoną na styropian 
zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, 
mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) 
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zatapia się w zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, 
ułożonych pod kątem 45 stopni, należy wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając 
płyty styropianowe w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację 
termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt.  
Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. Kontrolując 
powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie 
nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane papierem ściernym, założonym                        
na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie 
będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności.  
Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy wzmocnić 
kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju 
naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy.  Po ustawieniu 
kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej 
pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na naszym budynku taka 
potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie ściany otynkowanej), otwory na kołki można wykonywać 
po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka.  

 
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach                  
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C                
i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., 
wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 
5°C. 
Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie 
warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod 
tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna 
szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie 
ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy 
zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być 
stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, 
powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo 
wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej 
strony.  Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle cienkie warstwy 
tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie niedociągnięcia               
na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować                
i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, 
należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, 
zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego.                      
W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), 
zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu 
dociepleniowego. 

 
5.2.1. Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską mineralną  
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego 
Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a max 
25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest 
zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu 
siatek osłonowych. 
Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków 
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cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych 
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji budynku. Podłożem dla 
tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa 
przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne                         
w przypadku wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania 
pogody, można zakończyć system na tej właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet                  
do wiosny. 
W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania 
obu tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi występują, polegają jedynie na sposobie 
przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób 
wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone 
na Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno 
dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych 
Śladów połączeń przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować.                 
W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, 
należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy 
technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach 
łączenia kolorów i faktur. 
 
5.2.2. Malowanie elewacji  
 
Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby                      
w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22 C - z tym, że do 
nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12-18 C. 
W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas 
intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnie. 
Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych 
oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h . 
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle 
przestrzegać przepisów bhp. 
Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być 
położona powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem . 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i suchość. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 

− zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną. 
− stanu wilgotności warstwy. 
− czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej 
− stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża. 
− czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź substancje oleiste. 
       Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze: 
− badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
− badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
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− badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób,     
       aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   
− sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
− sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich  
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  p.8 
 Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie podłoży, 
- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
- sprawdzenie grubości tynku, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 
 - sprawdzenie jakości powierzchni. 
 - sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
� PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 
� PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 
� PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
� PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 
� PN-88?b 06250 - Beton zwykły 
� PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi  
� PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy  
 
 
SST. 15  BETONOWE  OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z „ Przebudową i rozbudową budynku wielofunkcyjnego 
wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej, nr ewid. gruntu 114; 115 
k.m. 3”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy                
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                              
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie                      
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− żwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
− obrzeże niskie - On, 
− obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 
dzieli się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 
gat. 1: 
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 
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Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży 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 nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
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Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek  i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25  i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom 
PN-B-11113 [6]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

− 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w SST  „Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
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5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych 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, zgodnie              
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm                     
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika                  
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.Badania pozostałych materiałów 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku -zgodnie                      

z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeża, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością: 

 
-zgodnie z przedmiarem robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 
 
SST. 16  PODBUDOWA Z KRUSZYW    
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie w ramach „ Przebudowy i rozbudowy budynku wielofunkcyjnego 
wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej, nr ewid. gruntu 114; 115 
k.m. 3”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                             
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]                             
i obejmują SST: Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu               
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne” 4 oraz w SST dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano                  
w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
  Wymagania  
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasa

d-
nicz

a 

pomo
c-

nicza 

zasa
d-

nicz
a 

pom
oc-

nicza 

zasa
d-

nicza 

pomo
c-

nicza 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 
12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej 
niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 
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niż 
4 Zawartość 

zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 

[1] 

5 Wskaźnik piaskowy 
po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą 
I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 
30 
do 
70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-
06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy 
i żela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 

-37 [10] 
PN-B-
06714 

-39 [11] 
10 Zawartość związków 

siarki w przeliczeniu 
na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności 
wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu 
IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu 
IS ≥ 1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-
06102 
[21] 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
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− piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 
− piasek wg PN-B-11113 [16], 
− miał wg PN-B-11112 [15], 
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
− wapno wg PN-B-30020 [19], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST  D-04.01.01 „Koryto wraz               
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,    w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą                                 
lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50   ≤  1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,   w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca 

się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub                 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek                          
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać                 
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. 
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest 

właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana                       
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych             
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
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Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchni
a 
podbudowy 
przy-
padająca na 
jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie 

kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

 

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż 
raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

 
6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano                      
w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co        20 
m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać                      
w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie                          
z BN-68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczeni
a IS   nie 

mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł 
odkształ-cenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 

E1 

od drugiego 
obciążenia 

E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej 
niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy                   
na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem                              
o odpowiednich właściwościach, wyrównane                i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
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6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych 
robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło                 
z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za zgodne                   
z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania                     
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie,                  podano w SST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
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11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

Żwir i mieszanka 
 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 
 
SST. 17  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ    

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej w 
ramach „ Przebudowy i rozbudowy budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją piętra na cele 
mieszkalne w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej, nr ewid. gruntu 114; 115 k.m. 3”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                              
z wykonaniem chodnika  z brukowej kostki betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. 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. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami i z definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  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 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o 
takiej grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
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3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-
B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niż 

4 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej 
niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie             
z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość                            
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
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 STO „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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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 zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST „Koryto wraz                            
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 
niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym 
korycie. 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca,  to 
jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST „Warstwy odsączające                         
i odcinające”. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 
lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z 
kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić  od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany                         
do użytkowania. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w SST „Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:             ± 1 cm,  
− o szerokości powyżej 3 m:   ± 2 cm, 

− szerokości koryta:                              ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega                          
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej 
SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości 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. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz               
na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością: 

 
– zgodnie z przedmiarem robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 
 
 


