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I. SST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wymagania wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi poniżej: 

 B-01.01.01 Roboty rozbiórkowe  

 B-01.01.02 Dach – konstrukcja i pokrycie  

 B-01.01.03 Roboty posadzkowe  

 B-01.01.04 Okładziny z płyt GK  

 B-01.01.05 Roboty tynkarskie  

 B-01.01.06 Okładziny ceramiczne   

 B-01.01.07 Roboty malarskie  

 B-01.01.08 Roboty murowe  

 B-01.01.09 Stolarka okienna i drzwiowa  

 B-01.01.10 Roboty elewacyjne   

 B-01.01.11 Dźwig towarowy   

 B-01.01.12 Roboty ziemne  

 B-01.01.13 Fundamenty   

 B-01.01.14 Roboty w zakresie nawierzchni 

 B-01.01.15 Mała architektura 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowo a: 

1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

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

 obiekt małej architektury; 

1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć  

Taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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1.4.3. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć  

Urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.4. Terenie budowy – należy przez to rozumieć  

Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

1.4.5. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć  

Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.6. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną  

Ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.7. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć  

Wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.8. Kierowniku budowy  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 

w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.9. Materiałach – należy przez to rozumieć  

Wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z wytycznymi Inwestora. 

1.4.10. Istotnych wymaganiach  

Oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie 

maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.11. Normach europejskich  

Oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 

elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.12. Przedmiarze robót  

Zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

1.4.13. Zarządzającym realizacją umowy  

Osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona 

przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

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

1.4.14. Budowie – należy przez to rozumieć  

Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 

1.4.15. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć  

Budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

z poleceniami Inwestora i SST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z wymaganiami Zamawiającego i SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

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 „Warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego i SST. Wielkości określone w przedmiarze robót i pobrane podczas wizji lokalnej na terenie budowy będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego i SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona 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. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wyroby i materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia wyrobów i materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
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wyrobów i materiałów na środowisko. Wyroby i materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.7. 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 niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 

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

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 

poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 

i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych przeznaczonych do Robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania wyrobów budowlanych i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrób 

budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo z europejską 

aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oznaczoną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi oznakowania CE 

2.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) ozna-

kowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje: 

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

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym, 
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c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli 

wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 

2.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla 

wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć in-

formację zawierającą: 

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

b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 

specyfikacji technicznej, 

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

budowlanego, 

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 

f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności 

wyrobu budowlanego. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą odrzucone. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. 

2.5. 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 Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Inwestor przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 

elementów robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

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

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

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

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

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

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

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

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z, wymaganiami SST, doku-

mentacją techniczną i poleceniami Inwestora. 

5.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

5.3. Decyzje Zamawiającego, Kierownika\Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ele-

mentów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

technicznej, w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.4. Polecenia Zamawiającego, Kierownika\Inżyniera dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

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

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

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia 

jakości winien zawierać: 

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

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

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

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

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

 sposób i procedurę pomiarów i badań. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

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

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
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zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i poleceniami Inwestora. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. 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 Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

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

Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

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

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

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

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

wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

6.6.2. Książka obmiarów 

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

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywniew jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.6.3. Dokumenty budowy 

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych również następujące dokumenty 

 pozwolenie na budowę, 
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 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.6.4. 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 i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z wizją lokalną, przedmiarem robót, dokumentacją techniczną i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i SST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach. Jednostki 

obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

Zamawiającego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

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

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca z powiadomieniem 
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Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

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

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

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

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

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

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej SST i ustaleniami Inwestora z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

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

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty lub inne wg 

wymagań Zamawiającego: 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeń-

stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

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

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Podstawę płatności określa umowa z Wykonawcą o roboty budowlane . 

9.1.1. Ustalenia ogólne 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST.  Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi zmia-

nami wraz z aktami wykonawczymi). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-

wia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i za-

kresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownic-

twie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

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

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z póź-

niejszymi zmianami) 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

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

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

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

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpie-

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

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

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-

gramu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wy-

robów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane doty-

czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

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

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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II. B-01.01.01 Roboty rozbiórkowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych związanych z: 

 wykucie bruzd pod zmodernizowaną instalację elektryczną, przebieg instalacji, w tym położenia kabli i 

gniazd, wykonanie nowych- powinno być uwzględnione przed wykonaniem prac okładzinowo- wykończe-

niowych, projektant zakłada zakryte prowadzenie instalacji – nie jest dopuszczalne prowadzenie instalacji 

natynkowo; 

 wykucie bruzd pod osadzenie belek stalowych; 

 rozbiórka ścianek działowych; 

 rozbiórka ścian nośnych; 

 rozbiórka posadzki na parterze; 

 wykucie otworów drzwiowych; 

 wykucie otworów okiennych; 

 wykonanie otworu w stropie pod szyb windowy; 

 rozbiórka części ścian zewnętrznych pod budowę klatek schodowych, 

 skucie tynków ścian i sufitów, 

 skrobanie, ługowanie farby, 

 zerwanie warstw wykończeniowych stropów, 

 zerwanie warstw wykończeniowych posadzki przyziemia, 

 zerwanie papy na stropodachu, 

 rozbiórka schodów wewnętrznych, 

 rozbiórka daszków zewnętrznych przy wejściach, 

 rozbiórka chodników oraz komunikacji, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
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w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

4.3. Materiał który może zostać ponownie wykorzystany  

Wykonawca powinien wywieść na składowisko Zamawiającego. 

4.4. Materiał który stanowi odpad z robót rozbiórkowych  

Wykonawca wywiezie w miejsce przez siebie pozyskane lub na wysypisko i podda utylizacji. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z poleceniami 

Zamawiającego. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony i zaakceptowany 

przez Inwestora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 

wskazane przez Inwestora. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena robót rozbiórkowych zgodnie jednostką obmiarową obejmuje: 

 wykonanie robót rozbiórkowych, załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki w miejsce pozyskane przez 

Wykonawcę lub na wysypisko wraz z kosztami utylizacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiórkowych. 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych. Rozporządzenie Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  

28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków 

i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

10.2. Ustawy 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych. 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpożarowej. 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym. 
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III. B-01.01.02 Dach – konstrukcja i pokrycie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykonaniem 

konstrukcji i pokryć dachowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

 Beton C20/25 

 Stal zbrojeniowa; 

 A-IIIN (RB500) 

 A-I (St3SX) 

 Systemowe elementy do obróbek ścianki kolankowej dachowych. 

 Rynny i rury spustowe 

 Z blachy tytan-cynk o średnicach podanych w dokumentacji projektowej i spełniające wymagania normy 

„PN-EN 612. Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony 

i rury spustowe łączone na zakład” 

 Wyłaz dachowy 

 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk. 

 Natryskowa piana poliuretanowa: 

 Gęstość (55 ± 15%) kg/m3, grubość maksymalna 50mm, 

 Norma zharmonizowana wyrobu: PN-EN 14315-1. 

 Właściwości ogniowe – klasa E 
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 Pianka poliuretanowa musi posiadać następujące parametry techniczne: 

 

 

Wykonując prace związane z układaniem pianki poliuretanowej należy stosować się do warunków i technologii ich 

układania określonych przez producenta. Po nałożeniu warstwami pianki o wymaganej gr. 10cm i wyschnięciu należy 

przystąpić do nałożenia powłoki ochronnej np. IZOLBEST-PRO zabezpieczającej piankę przed promieniowaniem UV i 

uszkodzeniem mechanicznym. Parametry techniczne - farby UV: 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Wymagania ogólne, co do sprzętu niezbędnego do wykonania zadania omówiono w wymaganiach ogólnych. Do prac 

remontowych pokrycia dachowego w technologii natrysku piany PUR należy stosować: 

- rusztowanie aluminiowe, systemowe z kompletem zabezpieczeń i mocowań, 

- wyciąg elektryczny przyścienny, 

- specjalistyczny wysokociśnieniowy agregat natryskowy, z oprzyrządowaniem, 

- agregat malarski, 

- paca ze stali nierdzewnej, paca PVC, pędzle, wałki malarskie, 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Materiały należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się co może prowadzić 

do uszkodzenia materiałów w trakcie transportu. 

Wymagania ogólne dotyczące transportu niezbędnego do wykonania kontraktu omówiono w wymaganiach ogólnych. 

Wszystkie materiały musza być transportowane w sposób niemogący wpływać na pogorszenie ich wartości i cech fizycznych, 

jak również zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposób uniemożliwiający utratę gwarancji na dany materiał 

lub urządzenie ze względu na uszkodzenia podczas nieprawidłowo prowadzonego transportu - uwagi te dotyczą również 

transportu ręcznego, załadunku i rozładunku oraz dostarczenia danego materiału na miejsce jego wbudowania.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Roboty ciesielskie 

Roboty ciesielskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami dla prac ciesielskich. Montaż poszczególnych 

elementów więźby dachowej należy prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu. 

5.3. Pokrycie dachu pianką poliuretanową 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących podkładu. 

Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich może być 

wykonywane w temperaturze powyżej +5 st.C. 

Przed przystąpieniem do układania pianki należy usunąć pęcherze papy oraz luźne elementy. 

5.3.2. Wymagania szczegółowego 

Pianę można nakładać na wszystkie suche i oczyszczone podłoża typu: papa bitumiczna, eternit, drewno, beton, 

blacha, itp., bez względu na kształt dachu (pow. płaskie, pionowe, kopuły). Końcowa warstwa piany pokryta jest farbą z 

filtrem UV, stanowiąc zabezpieczającą warstwę zewnętrzną i ostateczną. Pokrycie nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia 

przed opadami. Natrysk piany można wykonać na istniejące pokrycie dachowe bez jego wcześniejszego usuwania, co 

eliminuje roboty rozbiórkowe, konieczność utylizacji odpadów i w znacznym stopniu obniża koszt remontu. W przypadku 
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starego pokrycia, które nie jest związane z podłożem, należy miejsce oczyścić i odsłonić do podłoża Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót nośnego dachu. Wytrzymałość natrysku jest wystarczająca do prowadzenia na dachu zabiegów 

konserwatorskich. 

 Farba ochronna UV: 

  Z uwagi na brak odporności natryśniętej piany poliuretanowej na promieniowanie słoneczne UV, wykonana powłoka 

z piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, należy zabezpieczyć w ciągu około 14 dni, poprzez natrysk lub malowanie 

farbami zabezpieczającymi pianę przed promieniami UV. Natryśnieta i niezabezpieczona piana na pokryciu dachowym, pod 

wpływem działania promieniowania słonecznego traci swoje właściwości techniczne, wytrzymałościowe i stopniowo 

utleniając sie żółknie, przechodząc w 

barwę pomarańczową, aż do wykruszenia. 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać świadectwa i aprobaty techniczne ITB, dopuszczające do stosowania w 

budownictwie.  

 Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241 

5.4. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk o 

grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót 

nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. Rynny i 

rury spustowe należy montować zgodnie z ustaleniami producenta. 

5.6. Wszystkie dodatkowe elementy typu: 

 kratki wentylacyjne, 

 kominki wentylacyjne 

 wyłazy dachowe. 

Należy montować zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Inwestora i Inżyniera. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
Ogólne warunki wykonania robót opisano w wymaganiach ogólnych niniejszego opracowania. Wszystkie roboty 

budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, Polskimi Normami i ogólnymi zasadami wiedzy budowlanej 

oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 

Kolejność wykonywania robót natrysku piany PUR: 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

 sprawdzenie powierzchni dachu, 

 natrysk piany poliuretanowej, z uwagi na wytrzymałość i spełnienie warunków technicznych min. 

trzy warstwy, 

 zgłoszenie do odbioru robót zanikowych wykonanego natrysku, 

 wykonanie ochronnej powłoki lakierniczej z farby zabezpieczającej przed UV, jedna lub dwie war-

stwy farby, w zależności od użytego materiału, 

 roboty porządkowe, uprzątniecie placu budowy, 

 zgłoszenie do odbioru. 
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            Wszystkie prace muszą być wykonane przez wyspecjalizowane i doświadczone ekipy, posiadające 

odpowiednie, wysokociśnieniowe agregaty natryskowe. Pracownicy muszą być przeszkoleni pod względem BHP, 

zaopatrzeni w maski i okulary ochronne, rękawice nieprzemakalne, oraz kombinezon z kapturem. 

            Dodatkowo przed natryskiem należy: 

 osłonic folia wszystkie elementy na dachu, które nie będą pokryte piana, np.:          

 świetliki, kominy, obróbki, 

 ustawić parawany zabezpieczające przed przypadkowym spryskaniem obiektów 

 sąsiednich, 

 usunąć z otoczenia wszystkie pojazdy i inne obiekty ruchome, 

            Prace należy wykonywać i prowadzić odcinkami pozwalającymi zakończyć robotę na danym odcinku (trzy 

warstwy) tego samego dnia, biorąc pod uwagę, że przed zachodem słońca może następować kondensacja pary wodnej na 

zacienionej części dachu. Tak samo rano prace natryskowe należy zaczynać od części nasłonecznionej, z założenia bardziej 

suchej.  

6.1. Przygotowanie i oczyszczenie podłoża. 

Należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom i atestom, oraz zamontować w miarę potrzeb rusztowania 

stojące lub drabiny. 

  Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej, muszą być spełnione następujące warunki: 

- z izolowanej powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i źle związane elementy i zanieczyszczenia podłoża, 

- z powierzchni należy trwale usunąć zabrudzenia ze smarów i olejów, 

- przed natryskiem należy wykonać naprawy wszystkich pęknięć i ubytków w podłożu, 

- przed natryskiem należy wykonać oczyszczenie skorodowanej blachy i zabezpieczenie elementów blaszanych farba 

antykorozyjna, 

- natrysk można prowadzić jedynie w czasie pogody bezwietrznej i suchej, 

- optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 10 – 35 ° C, 

- temperatura składników – określana przez producenta komponentów, 

- temperatura podłoża min 12 ° C, 

- wilgotność  względna powietrza nie więcej ni: 70 %, 

- natryskiwane podłoże powietrzno suche, 

- połać dachowa o min spadku 3%, 

- brak porywistego wiatru, < 2,5 m/s, 

 
6.2. Sprawdzenie powierzchni dachu. 

Przed wykonaniem natrysku piany PUR, cała połać dachowa należy sprawdzić pod względem przyczepności 

istniejącego pokrycia dachowego do podłoża i nieszczelności w pokryciu. Przed natryskiem na pokryciu dachowym nie mogą 

wystąpić miejsca odparzeń istniejącego podłoża lub luźno związane, odstające elementy pokrycia dachowego W przypadku 

zlokalizowania takich miejsc, należy je wyciąć, a miejsce po wycięciu zagruntować lub zakleić papą termozgrzewalną. 

                                                               
6.3. Natrysk piany poliuretanowej. 

Etapy natrysku piany poliuretanowej: 

 -     natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezpośrednio na budowie, bez przerw i połączeń technologicznych 

oraz elementów mocujących, kłopotliwych przy wykonywaniu izolacji z prefabrykatów, 

-      piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z połączenia dwóch płynnych komponentów 

bezpośrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty dostarczane są pneumatycznie do miejsca wbudowania, wężami 
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ciśnieniowymi w osłonie termicznej, na max odległość 120 m. Głównymi składnikami natryskowej piany poliuretanowej są 

dwa płynne składniki - poliol oraz izocyjanian. Składniki dostarczane są w beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze 

natryskowe pistoletu, nanoszone są w  postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Składniki najczęściej zmieszane w    

stosunku wagowym 100:97 (objętościowym 100:100) – stosunek zależny od zastosowanych komponentów, przeznaczenia 

izolacji i warunków technicznych,  określonych przez producenta komponentów. środkiem spieniającym musi być gaz    

wolny od freonu (zgodnie z konwencja Montrealska). 

-      wytwarzanie piany odbywa sie metoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku  polega na równomierny  

podłoże, w warstwach grubości 10 do 15 mm każda, przy czym minimalna grubość wynosi 30 mm (przy min ilości trzech 

warstw). Piane nanosi sie z odległości 1,00 metra w kierunku prostopadłym do podłoża, jest to warunek istotny prawidłowego 

rozkładu warstwy piany poliuretanowej na dachu.  

-      natryskiwana silnie reagująca mieszanina bardzo szybko - w ciągu kilku sekund  

-   utwardza się, przechodząc w sztywną pianę, o strukturze porów zamkniętych i  bezspoinowej  powierzchni. Czas 

startu 2 - 5 sek., czas żelowania 6 – 12 sek., czas  wysychania powierzchni 8 – 16 sek. 

-      warstwę pianki PUR zabezpiecza sie dodatkowo warstwą chroniącą przed  promieniowaniem ultrafioletowym w 

postaci specjalnych powłoki malarskich. 

 

6.4. Zgłoszenie do odbioru robót zanikowych. 

W trakcie robót natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, zalecenie od uzgodnień stron, 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru roboty ulegające zakryciu, czyli: 

-  pomiar grubości poszczególnych warstw, w trakcie robót, 

-  pomiar grubości łącznie zaprojektowanych warstw, 

-  sprawdzenie ciągłości i poprawności wykonanego natrysku piany PUR przy obróbkach blacharskich, koszach, 

kominach, 

 

6.5. Wykonanie ochronnej powłoki lakierniczej z farby zabezpieczającej przed UV. 

Po wykonaniu natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, cała wykonana z piany PUR powierzchnie 

dachu należy zabezpieczyć przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym UV. Zewnętrzna powłokę  piany 

poliuretanowej zabezpiecza się farbami „UV” poprzez malowanie wałkami, pędzlami lub poprzez natrysk z agregatu 

malarskiego. Powłoka ochronna wykonana w dwóch warstwach. 

 

7. Roboty porządkowe. 

-  Roboty porządkowe należy prowadzić w miarę na bieżąco - w sposób nie kolidujący z harmonogramem i kolejnością 

prac. 

-  Odpady powinny być składowane w wyznaczonych miejscach, a następnie wywożone. 

-  Podczas prowadzenia prac porządkowych należy zwrócić szczególną uwagę na       elementy budynku mogące ulec 

uszkodzeniu (osprzęt instalacyjny, urządzenia, wyposażenie pomieszczeń, zabudowy, stolarka i szyby itp.). 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

8.2. Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji 

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 

8.3. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego należy sprawdzić 
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 czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość potwierdzona jest przez produ-

centa, 

 czy dobrane materiały zgodne są z projektem, 

W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy. 

8.4. Kontrola w czasie odbioru robót 

Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

 zgodności z dokumentacją projektową 

 jakości zastosowanych materiałów 

 jakości wyglądu powierzchni  

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia farby UV, 

 sprawdzenie dokładności montażu elementów odwodnienia dachu, 

 

9. OBMIAR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

9.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót: 1. odbiór robót zanikających, 

                         2. odbiór końcowy. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbiorów powinny być wpisy w dzienniku budowy wykonane przez 

Inspektora nadzoru. Roboty związane z ocieplaniem pokryć dachowych w technologii piany PUR powinny być wykonane 

przez wyspecjalizowana firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonaniu robót niezbędny jest systematyczny 

nadzór prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski. W czasie wykonywania robót należy prowadzić dzienniki 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiory robót zanikowych polegające na sprawdzeniu, czy poszczególne 

etapy natrysku piany PUR – warstwy, zostały wykonane zgodnie z wymaganiami co do grubości natrysku, świadectwa 

ITB, dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu. 

         Z każdego sprawdzenia należy spisać protokół lub dokonać wpisu w dzienniku budowy. 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

11.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.1. Normy 

 PN – 70/B - 01030 Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 

 PN - 821B - 02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

 PN - 82/B - 02001 Obciążenia budowli . Obciążenia stałe 

 PN – 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

 PN – 93/B - 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów- słownik 
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 PN - 891B - 02361 Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych 

 BN – 73/6701-03 Organiczne pokrycia (powłoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda przyspieszonego badania 

odporności na działanie czynników atmosferycznych 

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

 PN – 71/H - 97053 Ochrona przed korozja Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne , 

 PN - 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynku, 
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IV. B-01.01.03 Roboty posadzkowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

posadzek. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z 

płytek. 

 Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 

powierzchni podłoża. 

 Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

 Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność po-

włoki ochronnej. 

 Posadzka zewnętrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podłogi, będąca jej wykończeniem, często o charakterze 

dekoracyjnym. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-

cjami podanymi w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Materiały użyte przy wykonywaniu robót posadzkowych 

 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 

wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 
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 Piasek do wykonania podkładu pod posadzki ubity warstwami 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególności: nie 

zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 

gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być 

drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 Beton klasy C12/15 zgodny z ustaleniami normy PN-EN 206-1:2003P Beton -- Część 1: Wymagania, wła-

ściwości, produkcja i zgodność 

 Cement zgodny z ustaleniami normy PN-EN 197-1:2012E Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

 Styropian EPS 100 wg PN-EN 13163:2013-05 

 Zaprawy wyrównawcze wg normy PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykona-

nia -- Materiały -- Właściwości i wymagania. 

 Siatka zbrojeniowa przeciwskurczowa, 

 Jastrych cementowy odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiałów 

na podkłady podłogowe -- Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie, 

 Folia izolacyjna PCV, 

 Płyty GK ogniochronne na posadzki, 

 Płytki ceramiczne określone w dokumentacji projektowej, wg normy PN-EN 14411:2013 Płytki ceramiczne 

-- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie, 

 Kleje do płytek wg normy PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasy-

fikacja i oznaczenie, 

 Fuga do płytek spełniająca wymagania normy PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wy-

magania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

 Folia izolacyjna w płynie oraz taśmy izolacyjne, 

 Wykładzina PCV określona w dokumentacji projektowej i spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 

10581:2014-02 Homogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) – Specyfikacja lub PN-EN ISO 

10874:2012 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Klasyfikacja 

 Deska drewniana. 

 Szlam izolacyjny do stosowania wewnątrz pomieszczeń jako izolacja pod płyty GK. 

 Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót okładzinowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

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. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem. W przypadku, gdy stopień 

zagęszczenia podłoża gruntowego jest niższy niż podano w projekcie należy dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 

50 cm, według zaleceń konstruktora. Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury 

użytkowania podłogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15÷18 ºC, przy czym nie powinna być ona niższa niż 5 ºC, a w 

żadnym przypadku – zarówno w czasie wykonywania, jak i pielęgnacji podkładu – niższa niż 0 ºC. 

5.3. Podsypka piaskowa 

Na przygotowanym podłożu gruntowym układać podsypkę piaskową. Podsypkę o grubości 20 cm należy układać 

warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było 

skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. Zagęszczenie podsypki piaskowej do Is = 0,95 lub 

innej określonej przez konstruktora. 

5.4. Podłoża betonowe C12/15 

Podłoża należy wykonać z betonu C12/15 grub. 10 cm (według wskazań w projekcie), z uwzględnieniem dylatacji. 

Podkłady betonowe należy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Podkład należy za zbroić zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

5.5. Izolacja cieplna, 

Styropian EPS 100-038 o grub. 12 podanej w dokumentacji technicznej należy ułożyć na uprzednio przygotowanej 

płycie podkładowej betonowych o foli PCV.  Zapobiegnie ona przenikaniu wilgoci z gruntu, poprzez beton do wyższych 

partii podłogi. Na podłogi nie wolno używać styropianu o mniejszej twardości niż EPS 100. Styropian należy ułożyć na 

powierzchni całej płyty podłogowej zaizolowanej przeciwwilgociowo.  Na tak przygotowanej izolacji termicznej układa się 

ponownie izolację wodoszczelną z folii PCV. 

5.6. Ułożenie folii PCV 

Folię należy ułożyć w taki sposób, by jej krawędzie wywijały się na ściany do wysokości około 10 cm – w razie potrzeby, 

podczas układania posadzki będzie można ją z łatwością przyciąć. 

5.7. Jastrych cementowy 

Na  poziomie przyziemia budynku, folię wylewa się przedostatnią już warstwę podłogi – jest nią jastrych cementowy 

o grubości 7 cm. Zabezpiecza on styropian przed uszkodzeniami mechanicznymi, jednocześnie stanowiąc podkład, na którym 

układa się bądź przykleja okładzinę podłogową (posadzkę). Jest on także najczęściej zdylatowany od ścian taśmami z pianki 

elastycznej. 
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Na  poziomie pozostałych kondygnacjach budynku, folię wylewa się przedostatnią już warstwę podłogi – jest nią 

jastrych cementowy o grubości min. 3 cm. Zabezpiecza on styropian przed uszkodzeniami mechanicznymi, jednocześnie 

stanowiąc podkład, na którym układa się bądź przykleja okładzinę podłogową (posadzkę). Jest on także najczęściej 

zdylatowany od ścian taśmami z pianki elastycznej. 

 

5.8. Zbrojenie jastrychu cementowego 

Jastrych zbroi się je siatką metalową 8 x 8 z drutu średnicy 3-4 mm. Siatkę układa się na listwach dystansowych lub 

podkładkach dystansowych w połowie grubości podkładu. 

5.9. Pod płyty GK  

Należy nałożyć szlam izolacyjny w dwóch warstwach na podłoże betonowe i na wysokość 20 cm na całym odwodzie 

ścian przy posadzce warstwy  izolacji  –  w pierwszą warstwę wtopić siatkę stosowaną do dociepleń. Na związany szlam 

układać płytki na elastycznym kleju. 

5.10. Układanie posadzek z płytek 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny 

być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Wybór 

kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) 

klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 

eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 

krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 

powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 

pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 

wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 

klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu 

kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją 

lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 

Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 

dobijać młotkiem gumowym. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. 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 mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 

fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 

zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje 

się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 

niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 

Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
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5.11. Podłoga z paneli  

5.11.1. Warunki przystąpienia do robót 

Montaż paneli podłogowych można rozpocząć po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i wykończeniowych. 

Pomieszczenie musi być osuszone oraz posiadać sprawny system wentylacyjny. Temperatura w pomieszczeniu, w którym 

zamierzamy ułożyć podłogę powinna wynosić przynajmniej +10°C, najlepiej +18-23°C. Co ważne, taką temperaturę również 

musi mieć podłoże. Kolejną istotną sprawą jest właściwa wilgotność podłoża oraz wilgotność drewna. Wilgotność podłoża 

cementowego nie może przekraczać 2% CM (zmierzone metodą karbidową), a podłoża anhydrytowego 0,5% CM. Jeżeli 

poziom wilgotności nieznacznie przekracza te parametry należy zastosować poliuretanowy grunt odcinający, ale należy przy 

tym pamiętać, że podłogę trzeba przykleić do podłoża wciągu 24h od nałożenia gruntu, ponieważ w innym przypadku 

przyczepność kleju do zagruntowanego podłoża może być obniżona 

5.11.2. Przechowywanie materiału 

Montaż powinniśmy rozpocząć od sprawdzenia dostarczonych paczek, czy nie uległy uszkodzeniu w trakcie 

transportu. Nie otwierajmy paczek z deskami przed montażem ponieważ mogą wchłonąć wilgoć i odkształcić się. Wówczas 

takie deski nie nadają się do ułożenia. Paczki przechowujmy zawsze w pozycji poziomej, nigdy nie stawiajmy ich w pozycji 

pionowej – to może spowodować deformację panlei. 

5.11.3. Montaż bez użycia kleju 

Bez użycia kleju montujemy tzw. podłogi pływające, które nie są przymocowane do podłoża. Na początku należy 

zadbać, aby podłoże było suche i równe. Nierówności podłoża przekraczające 2 mm na długości 2 metrów powinniśmy 

zniwelować jeszcze przed rozpoczęciem montażu. To czy wylewka jest pozioma sprawdzamy poziomicą, która ma 

przynajmniej 2 metry długości. Na tak przygotowanym podłożu kładziemy następnie specjalną folię izolacyjną. 

Folia izolacyjna zabezpiecza przed wilgocią. Zalecamy folię o grubości 0,2 mm, którą układa się na zakładkę o 

szerokości ok. 30 centymetrów. Nie zapominajmy o folii przy krawędziach ścian, należy ją położyć powyżej wysokości 

listew, a przed ich zamontowaniem po prostu nadmiar folii odciąć. Następnie na folii kładzie się podkład piankowy lub 

korkowy, który tłumi kroki i zwiększa komfort użytkowania podłogi. Na tak przygotowanym podłożu można już układać 

podłogę. 

Ważną wskazówką jest, aby montaż podłogi rozpocząć od dłuższej ściany w pomieszczeniu. Układając pierwszy rząd 

podłogi pamiętajmy także o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej pomiędzy podłogą i ścianą, której szerokość wynosi około 1 

cm. System montażu Klik System został tak pomyślany, aby maksymalnie uprościć montaż. Pierwszą deskę układamy tak, 

aby górny zamek znajdował się od strony ściany. Ostatnią deskę w pierwszym pasie, musimy dociąć tak, aby uwzględnić 

szczelinę dylatacyjną. W kolejnym rzędzie układanie rozpoczynamy deską, która pozostała z przycięcia. Pamiętajmy, że 

połączenia krótszych desek z sąsiadujących rzędów powinny być przesunięte w stosunku do siebie o przynajmniej 20 

centymetrów. Wtedy uzyskujemy największą wytrzymałość podłogi. Ważne jest także, aby cięć dokonywać od strony 

lakierowanej, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni użytkowej podłogi. 

Deski montujemy delikatnie, bez użycia zbyt dużej siły, zatrzaskując jedną w drugiej. Jeśli mamy z tym trudności 

sprawdźmy czy w zamku nic się nie znajduje. W żadnym wypadku nie wolno nam dobijać deski młotkiem, po to aby się 

zatrzasnęła. Ostatni rząd desek wymaga precyzji. Deski należy bardzo dokładnie zmierzyć i przyciąć. Odcinana powinna być 

część deski z zamkiem dolnym. Gdy skończymy układanie całej podłogi usuwamy kliny dylatacyjne (pozwalają zachować 

szczelinę dylatacyjną podczas montażu) oraz mocujemy listwy przypodłogowe do ściany. Nie należy ich montować 

bezpośrednio do podłogi. 

5.11.4. Podłoga przyklejana do podłogi 

Przed klejeniem podłogi należy także sprawdzić stan podłoża. Jeśli jest słabe, mocno pylące należy zastosować grunt 

poliuretanowy. 
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Klejenie podłogi należy rozpocząć od równomiernego naniesienia kleju na podłoże, przy pomocy odpowiedniej 

szpachli zębatej. Prawidłowe rozprowadzenie kleju jest konieczne aby zapewnić prawidłową siłę mocowania. Klej 

nakładamy tylko na powierzchni na jakiej będziemy w stanie ułożyć deski, zanim klej zacznie zasychać. Deski układamy 

bezpośrednio na świeżo nałożoną warstwę kleju, i dociskamy lekko przesuwając. Wszelkie zabrudzenia powierzchni parkietu 

klejem powstałe podczas montażu należy bezzwłocznie, przed związaniem kleju, usuwać za pomocą środka czyszczącego 

zalecanego przez producenta kleju. 

Wskazówki dotyczące montażu są takie same, jak w przypadku podłogi pływającej, z tą różnicą, że posadzkę należy 

obciążać na czas schnięcia kleju przy użyciu na przykład pojemników z klejem lub paczek z deskami. Poza tym, aby posadzka 

została prawidłowo przyklejona na całej powierzchni, nabrała równomiernej wilgotności należy przez około 24 do 48 godzin 

pomieszczenie pozostawić puste. Gdy klej wyschnie, usuwamy kliny dylatacyjne i mocujemy listwy przypodłogowe, 

bezpośrednio do podłogi (inaczej niż w przypadku podłogi pływającej). 

5.11.5. Warunki techniczne po zamontowaniu podłogi 

Po ułożeniu drewnianej podłogi musimy zwrócić uwagę na wiele czynników, ponieważ niewłaściwe warunki mogą 

spowodować jej trwałe uszkodzenia. 

Temperatura wewnątrz pomieszczenia powinna wynosić 18-23°C, a wilgotność względna 45-60%. W sezonie 

grzewczym wilgotność powietrza może spaść do tak niskiego poziomu, że deski ulegną przesuszeniu, w efekcie czego 

powstaną między nimi szpary. Głównym problemem w przypadku pomieszczeń niezamieszkanych jest brak naturalnych 

źródeł wilgoci, co w przypadku utrzymywania w nich w sezonie grzewczym temperatury ok. 20°C prowadzi do nadmierniego 

spadku wilgotności powietrza. 

Zbyt niska wilgotność powietrza sprzyja przesychaniu drewna i powstawaniu wad posadzki w postaci odkształcania 

się i pękania elementów i występowania wyjątkowo szerokich szczelin pomiędzy deskami. Z tego powodu korzystniejsze 

jest utrzymywanie w niezamieszkanych pomieszczeniach niższych temperatur powietrza (ok. 10°C) oraz stosowanie 

nawilżaczy powietrza. 

Po zamontowaniu podłogi pamiętajmy też aby nie przykrywać jej folią, która hamuje przenikanie wilgoci, co może 

doprowadzić do deformacji desek. Jeżeli podłoga wymaga zabezpieczenia użyjmy do tego papieru. 

5.11.6. Listwy przypodłogowe oraz cokoliki należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projekto-

wej odpowiednio do danej posadzki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegać materiały, które 

będą wykorzystane do wykonania tych robót. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 

dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 

określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 

2-metrową łatę, 
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 sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 

spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiającego. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z wymaganiami 

Zamawiającego i dokumentacji technicznej. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość 

dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, 

rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

6.3.2. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań do-

tyczących wykonanych posadzek a w szczególności: 

 zgodność warstw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 zgodności z wymaganiami Zamawiającego, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 

  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 

trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z  powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej 

w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć 

z dokładności do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin i połączeń za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub in-

nym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania z podkładem, 

  sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 

mm, 

  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami i wykładzinę (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4. niniejszego opracowania i opisane w 

dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek 

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

 cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których 

różnorodność barw jest zamierzona), 

  cała powierzchnia pod płytkami i wykładzinami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przy-

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

  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
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  dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 

powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 

posadzki, 

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

 dopuszczalne odchylenie spoin i łączeń od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki 

 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 wykonanie podłoży pod posadzki wg ustaleń dokumentacji technicznej 

 ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowied-

nich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z postanowieniami dokumentacji technicznej, 

 wykonanie okładziny podłogowej, 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji tech-

nicznej, 

 likwidację stanowiska roboczego, 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 

 PN-EN 206-1:2003P Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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 PN-EN 197-1:2012E Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-

wszechnego użytku 

 PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produ-

kowane fabrycznie -- Specyfikacja 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 

wymagania. 

 PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -- Część 2: Oznaczanie wytrzy-

małości na zginanie i ściskanie, 

 PN-EN 14411:2013 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i znako-

wanie 

 PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 

wymagania 

 PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i ozna-

czenie. 

  PN-EN ISO 10581:2014-02 Homogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) – Specyfikacja lub 

PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Klasyfikacja 
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V. B-01.01.04 Okładziny z płyt GK 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścianek 

obudowy pionów kominowych i wentylacyjnych w systemie lekkiej zabudowy z płyt G-K oraz sufitów podwieszanych, 

kasetonowych wypełnionych wełna mineralna o module 60x60cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

 Płyty gipsowo – kartonowe ogniochronne zgodne z wymaganiami normy  

PN-EN 520+A1:2012. 

 Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane 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. 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo). 

2.3. Akcesoria stalowe 

Służące 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 
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2.4. Inne 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, 

 uszczelki, 

 płyty z wełny mineralnej o  grubości i izolacyjności opisanej podanej w dokumentacji projektowej, płyty z 

wełny mineralnej powinny odpowiadać wymaganią normy PN-EN 13162:2013-05 Wyroby do izolacji ciepl-

nej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

2.5. 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. 

2.6. Woda odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu” 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do okładzin z płyt GK 

Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin z płyt GK, powinien wykazać się możliwością korzystania 

z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 

płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach 

usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 

zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 

drugi. 

4.3. Transport materiałów  

Odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym 

zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
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odpadów.  Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC, a 

wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Montaż sufitów podwieszanych 

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla sufitu podwieszanego powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 

bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą 

główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 

konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 

5.3.2. Ruszt stalowy 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD  oraz przyściennych UD. Przedłużenia odcinków profili 

nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). 

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu 

determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości). 

 Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich 

i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw 

ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera 

się między półkami profili UD mocowanych do ścian. 

5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych 

zasadach: 

 styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 

kierunku naświetlania pomieszczenia), 

 przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 

szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 

zbliżoną do połowy długości płyty. 

5.4.1. Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 

wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 

wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone 

do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). 

Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane 

do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny 

wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą 

posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
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5.4.2. Mocowanie płyt do rusztu 

Mocowanie płyt do rusztu należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i zaleceniami producenta. 

5.4.3. Izolacja 

Ułożenie płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej o grubościach podanych w dokumentacji technicznej.  

5.4.4. Ścianki z płyt GK 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

 przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 

 z użyciem ściennych profili „U” umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 

 przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 

Do mocowania profili najlepiej użyć specjalnych kołków rozporowych, tzw. do szybkiego montażu. Otwory na nie 

wierci się w podłożu przez profil, a kołki wbija młotkiem. Do montowania płyt g-k używa się blachowkrętów średnicy 3,5, 

długości 25 mm. Wprowadza się je co najmniej 1-1,5 cm od brzegu płyty, w odstępach nie większych niż 25 cm. W wypadku 

płyt g-k łeb wkręta powinien być lekko zagłębiony w kartonie. Wkręt wprowadzony nieprawidłowo (zbyt płytko lub za 

głęboko, krzywo, z wykruszeniem materiału wokół) trzeba usunąć, a płytę zamocować wprowadzonym poprawnie. Przy 

mocowaniu płyt g-k do rusztu zachowujemy ogólną zasadę, że spoiny muszą się mijać – zarówno w obrębie każdej ze stron, 

jak i na jednej względem drugiej. Wzdłużne krawędzie płyt g-k są fabrycznie przystosowane do łączenia, poprzeczne nie. 

Trzeba je do tego sfazować – nożem lub strugiem kątowym ściąć je ukośnie pod kątem około 30° do 2/3 grubości. Na styku 

dwóch takich krawędzi powstaje bruzda o przekroju trójkątnym. 

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.  Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w 

przestrzeń między konstrukcją stalową wkłada się wełnę mineralną. Wykończenie ściany z płyt gipsowo-kartonowych polega 

na tym, że specjalną masą szpachlową pokrywamy styki płyt i ukrywamy łby wkrętów 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji 

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 

6.3. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wy-

magania dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana: 

 równość powierzchni płyt, 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość, 

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.4. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena robót zgodnie z jednostką obmiarową wg pkt 7.2 obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 przygotowanie podłoża, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 wykonanie rusztu z elementów stalowych, 

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

 montaż płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, 

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

 zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 

 roboty wykończeniowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno-

ści wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 13162:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwie-

szanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Piń-

czów. 

 Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 

1996 r. 
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VI. B-01.01.05 Roboty tynkarskie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

robót tynkarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność dolnej 

warstwy tynku. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Materiały użyte przy wykonywaniu robót tynkarskich 

2.3.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 

wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.3.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególności: nie 

zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 

gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być 

drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
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2.3.3. Zaprawa cementowo – wapienna tynkarska maszynowa i do wykonywania ręcznego powinna speł-

niać wymagania normy PN-EN 998-1:2012  oraz posiadać odpowiednie atesty. 

2.3.4. Gips tynkarski spełniające wymagania normy PN-EN 13279-2:2006 oraz PN-B-10110:2005 oraz po-

siadać odpowiednie atesty. 

2.3.5. Tynk mozaikowy posiadający atest ITB. 

2.3.6. Środku grzybobójcze posiadające atest ITB. 

3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

 

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

4.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

5.2. Materiały należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się co może prowadzić 

do uszkodzenia materiałów w trakcie transportu. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

6.1.1. Wykonanie tynków 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w 

tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

6.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu su-

rowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane 

w dokumentacji projektowej. 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-

6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

 Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 

 mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz 

 podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

 spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mie-

szanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie 

 wyższych temperatur minimalnych. 

 Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej 
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 izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia 

 temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 

 Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków nie może przekraczać 80%. 

 Przy wykonywaniu wyprawy tynkarskiej na powierzchni tynku należy zachować minimalny czas przerwy 

technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, 

o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

6.3. Podłoża pod tynki cementowo-wapienne 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który nakłada się 

wyprawę. 

6.4. Podłoża pod gładzie gipsowe 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym lub inny 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

6.5. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji projektowej. 

Tynki cementowo-wapienne mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Grubość tynków wynosi od 

1 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w 

zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

 mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej grubości 

tynku i jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki 

tynkarskiej, 

 obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy technolo-

giczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach 

producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile 

narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego 

wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

 nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 

 elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 

 w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

 nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu wykoń-

czenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone Ewen-

tualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiamin dokumentacji projektowej oraz 

zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 

 świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem pro-

mieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 

 tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

6.6. Wykonanie gładzi gipsowych 

Gładzie gipsowe należy wykonać zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. Przygotowanie podłoża przed 

wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i 

zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. Nakładanie gładzi 

należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki 

do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi 
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gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na 

całej powierzchni drobnoziarnistym papierem 

ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując 

siateczką nr 180. 

6.7. Tynk mozaikowy 

6.7.1. Prace przygotowawcze 

Podłoże powinno być idealnie suche, gładkie i oczyszczone ze wszystkich śladów kurzu, pyłu oraz tłustych zabrudzeń. 

Warto zaszpachlować pęknięcia oraz wszystkie nierówności. Co prawda, tynk mozaikowy możemy też nałożyć na niezbyt 

równą powierzchnie, jednak będzie się to wiązało ze znacznym zużyciem materiału. Przed tynkowaniem musimy jeszcze 

odpowiednio przygotować podłoże w celu wyrównania jego chłonności. Pamiętajmy, by używać wyłącznie dobrych 

jakościowo preparatów gruntujących, przystosowanych pod tynk mozaikowy. Zastosowanie niewłaściwego gruntu wiąże się 

z ryzykiem nieprzywierania masy tynkarskiej do ściany. Ważną jest także, aby preparat gruntujący musi wyschnął przed 

tynkowaniem. Czas schnięcia gruntu jest uzależniony od aktualnych warunków pogodowych i wynosi od 4 do 12 godzin. 

Zatem najlepiej będzie rozpocząć nakładanie tynku następnego dnia po zastosowaniu preparatu gruntującego. Tynk 

mozaikowy nakładamy w temperaturze od 5 do 25oC. 

6.7.2. Nakładanie tynku 

Prace rozpoczynamy od dokładnego wymieszania masy tynkarskiej. Najwygodniej będzie nabierać ją kielnią, 

nakładać na pacę, a następnie aplikować na fragment ściany. Dobrze będzie podzielić powierzchnie na kilka równych 

fragmentów, które będziemy kolejno tynkować jedno po drugim. Każdy tynk mozaikowy musimy nanosić w taki sposób, by 

wytyczone fragmenty połączyć metodą „mokre do mokrego”. Oznacza to, że wszystkie fragmenty ściany muszą być ze sobą 

połączone, zanim masa zacznie się ze sobą wiązać. Próby zespolenia związanego tynku ze świeżą masą tynkarską sprawią, 

że na naszej powierzchni pojawią się nieestetyczne zgrubienia i widoczne ślady łączeń. Pamiętajmy też, że masa tynku 

mozaikowego zawsze musi być nakładana jednym zdecydowanym ruchem (góra dół bądź prawo lewo). Całą masę nakładamy 

zawsze w tym samym kierunku, nie wykonujemy ruchów kolistych. Zwróćmy też uwagę na grubość naszego tynku, która 

powinna wynosić ok. 1,5 grubości kruszywa zatopionego w masie. Podczas nakładania tynku mocno dociskamy pace do 

podłoża. Dzięki temu unikniemy nałożenia zbyt grubej powłoki. Po nałożeniu masy tynkarskiej musimy ją jeszcze wygładzić. 

Robimy to w momencie, gdy tynk jest jeszcze mokry. W celu wygładzenia powierzchni kilkukrotnie przejeżdżamy pacą po 

całej powierzchni, kierując się zawsze w tą samą stronę. Wygładzenie tynku zwiększy jego przyleganie do podłoża, a 

dodatkowo usunie wszystkie drobne prześwity. 

6.8. Odgrzybianie ścian 

Powierzchnie  ścian  ze  śladami  skażenia  grzybem,  smarować  pędzlem  nanosząc  preparat grzybobójczy, 

pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Wyschnięte  powierzchnie  przeszlifować  papierem  ściernym  o  uziarnieniu  30-

60,  usuwając  również powłokę malarską i warstwę gładzi szpachlowej, ponownie nanieść na oczyszczone z kurzu i pyłu 

środek grzybobójczy, aż do nasączenia powierzchni naprawianych. Środek  grzybobójczy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami  

producenta,  zachowując  szczególne  środki 

ostrożności przez nakładanie maseczki ochronnej chroniącej drogi oddechowe. 

6.9. Pozostałe roboty 

Wszystkie dodatkowe roboty należy wykonać zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 
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7.2. Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji 

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 

7.3. Ogólne wymagania kontroli jakości tynków 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną. Minimalna 

wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2 m, 

 odchylenie powierzchni i krawędzi: 

 od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, od kierunku poziomego: nie większe niż 

3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 

 odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m, 

 odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 

 miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

 wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 

 pęknięcia powierzchni, 

 wykwity soli w postaci nalotu, trwałe 

 zacieki na powierzchni, odparzenia, 

 odstawanie od podłoża. 

7.4. Metody przeprowadzania badań robót tynkarskich w czasie odbioru robót: 

 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako 

badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głu-

chego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wy-

konać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. 

 Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwa-

nego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania 

jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 

500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przy-

czepności. 

 Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie’go 

metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.5. niniejszej SST. 

 Sprawdzenie grubości tynków. 

 Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowa-

nych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gład-

kość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-

10100. 

 Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 

przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z 

 badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 
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8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

8.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

11. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

11.1. Cena jednostkowa wg pkt 7.2 obejmuje: 

 dostarczenie materiałów 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 

 wykonanie gładzi gipsowych, 

 wykonanie tynku mozaikowego, 

 odgrzybienie ścian, 

 montaż listew narożnych, 

 wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 

 posprzątanie stanowisk roboczych. 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.1. Normy 

 PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska 

 PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów -- Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

 PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody 

badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne 

 PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody badań. 

 PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania tech-

niczne. 

 PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno-

ści wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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VII. B-01.01.06 Okładziny ceramiczne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

okładziny ceramicznej ścian. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty okładzinowe z płytek. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni 

podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki 

ochronnej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Materiały użyte przy wykonywaniu okładziny z płytek ceramicznych 

 Płytki ceramiczne wg normy PN-EN 14411:2013 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charaktery-

styki, ocena zgodności i znakowanie, 

 Kleje do płytek wg normy PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasy-

fikacja i oznaczenie, 

 Fuga do płytek spełniająca wymagania normy PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wy-

magania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

 Folia izolacyjna w płynie oraz taśmy izolacyjne, grunty systemowe. 

 Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 
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2.4. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 

laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót okładzinowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. 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 cięcia płytek, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kom-

pozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji kle-

jących, 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

 gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 

wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 

tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 

pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych 

pojemnikach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być otynkowane i wyrównane 

mury. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

5.3. Układanie płytek (okładzin) 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny 

być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 

starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju 

i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 

usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie 

przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i 

podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 

następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna 

być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 

pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 

1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności 

od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od 

dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka 

ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie 

płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu 

wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, 

układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią 

wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 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. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową 

naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 

dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 

(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 

uprzednim namoczeniu wodą.  Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy 

krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się 

rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy 

dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 

zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 

uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić 
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czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek badaniom powinny podlegać materiały, 

które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda 

partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 

własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio 

przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 

2-metrową łatę, 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiającego. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z wymaganiami Zamawiającego. 

Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

6.3.1. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań do-

tyczących wykonanych okładzin a w szczególności: 

 zgodności z wymaganiami Zamawiającego, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 

trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący  okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wi-

zualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej 

w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć 

z dokładności do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich dłu-

gości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 

podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
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  sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 

mm, 

  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub gru-

bość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszego opracowania i opisane 

w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin z płytek 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 

których różnorodność barw jest zamierzona), 

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy 

lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

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

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

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

  spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 

mm na długości całej okładziny, 

  elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie ustaleniami Zamawiającego i instrukcją 

producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Ceny jednostkowe wykonania robót okładzinowych uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowied-

nich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją tech-

niczną, 
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 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodze-

niem w trakcie wykonywania okładzin, 

 osadzenie drobnych elementów, 

 wyrównanie powierzchni pod wykonanie okładzin, 

 wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych wg wytycznych Zamawiającego i dokumentacji tech-

nicznej, 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót  okładzinowych, 

 usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 

okładanych płytkami, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji tech-

nicznej, 

 likwidację stanowiska roboczego, 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-EN 14411:2013 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i znako-

wanie 

 PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 

wymagania 

 PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i ozna-

czenie. 
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VIII. B-01.01.07 Roboty malarskie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nowych powłok malarskich ścian i sufitów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność dolnej 

warstwy tynku. 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 

betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca 

o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 

barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować farby dyspersyjne (emulsyjne) odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81914:2002 w kolorze białym lub wskazanym przez Zamawiającego. 

2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcieńczalniki, środki do odtłuszczania, mycia i 

usuwania zanieczyszczeń podłoża, preparaty gruntujące. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
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2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 

Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Materiały należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się co może prowadzić 

do uszkodzenia materiałów w trakcie transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 5 niniejszej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 

wykwitów solnych). 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone wg zaleceń danego producenta farby. 

5.5. Wykonanie robót malarskich 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby. 

5.6. Pozostałe roboty 

Wszystkie dodatkowe roboty należy wykonać zgodnie z poleceniami Zamawiającego i dokumentacją techniczną. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji technicznej 

oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 
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6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót malarskich polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej oraz farby malarskiej. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonanych robót malarskich. 

6.4. Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około 0,5 m, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wy-

schniętej powłoki z wzorcem producenta, 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni weł-

nianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 

wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki: 

 na podłożach mineralnych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 

10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy 

uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę 

należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli 

po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa wg pkt 7.2 obejmuje: 

 dostarczenie materiałów 

 przygotowanie powierzchni pod malowanie, 

 gruntowanie oraz malowanie ścian, stropów, 

 wykonanie badań wg pkt. 6. 

 posprzątanie stanowisk roboczych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
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IX. B-01.01.08 Roboty murowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych i obejmuje: 

 Murowanie ścian nośnych 

 Murowanie ścian działowych 

 Wymurowanie ościeży z ewentualnym wykonaniem węgarków. 

 Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych (stalowych i typu L) 

1.4. Określenia podstawowe 

Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów murowych 

zaprawą murarską. 

Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia 

konstrukcji murowych. 

Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich kierunku 

odniesionym do ułożenia elementu w murze. 

Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 

Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, 

jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub 

zalewowe. 

Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną konstrukcyjną 

całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Elementy murowe i zaprawy murarskie. 

 cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
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 wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 

 piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 

12620+A1:2010, 

 zaprawa cementowo – wapienna do murowania, 

 wodę do zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008, 

 elementy murowe (cegły ceramiczne, pustaki, bloczki betonowe i inne) spełniające wymagania odpowied-

nich norm. 

 nadproża L19 wg normy PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 2: 

Nadproża 

 nadproża stalowe. 

 bloczki betonowe klasy 25 MPa na zaprawie M15 

 pustaki ceramiczne klasy 20 MPa na zaprawie M15 

 pustaki z betonu komórkowego klasy 10Mpa na zaprawie M5 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 

 Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 

 każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfika-

cyjną, 

 wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 

zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wy-

robu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) sto-

sowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót murowych 

powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 

przyjęcia materiałów. 

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi. Załadunek i wyładunek 

elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi 

w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami 

sztuki murarskiej. 

5.3. Wymagania jakościowe robót murowych 

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 

murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 

5.3.1. Obrys muru 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

 w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 

 w wysokości kondygnacji ±20 mm, 

 w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

5.3.2. Grubość muru 

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

5.3.3. Grubość spoin 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

 w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, 

 w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji technicznej 

oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 

6.2. Badania materiałów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

 deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

 zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

 deklaracji producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają 

wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. 
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6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją 

projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonania robót murowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie ścian, 

 zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczysz-

czeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 

 przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 

 ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 

 wymurowanie konstrukcji murowych, 

 wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 

 montaż nadproży, 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 

 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem wzno-

szenia konstrukcji murowych, 

 usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

wszechnego użytku, 

 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności, 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności, 

 PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczne, 

 PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 4: Elementy murowe z autokla-

wizowanego betonu komórkowego, 

 PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 2: Nadproża 
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X. B-01.01.09 Stolarka okienna i drzwiowa 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 

stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność 

światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w 

ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek 

zegara. 

Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w 

ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu 

wskazówek zegara. 

Drzwi – ruchoma przegroda (zazwyczaj pionowa), element zamykający otwór w ścianie budynku. Drzwi stosowane 

w budynkach zamykają otwory, służące do przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami. Tego rodzaju drzwi występują w 

wielu odmianach, różniących się kształtem, konstrukcją i sposobem otwierania. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 2. 

Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.2. Materiału użyte przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej 

 drzwi wewnętrzne zgodne z rysunkiem zestawienia stolarki wg dokumentacji projektowej. Drzwi powinny 

spełniać wymagania normy PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność 

na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja. 

 Okna PCV zgodne z rysunkiem zestawienia stolarki wg dokumentacji technicznej. 
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2.3. Parametry techniczne stolarki okiennej 

 okna z profili PCV w kolorze białym; 

 powinny spełniać wymogi PN-91/B-02020 i PN0 83/B-03430 oraz wymagania ogólne; 

 współczynnik „U” dla okien Umax, 1,6 W/m2K,( dla szyb U=1,1 W/m2K); 

 współczynnik infiltracji powietrza a=0,5-1,0 m3/m.h.daPa2/3; 

 izolacyjność akustyczna Rw 30 dB; 

 posiadać przeszklenie szybę zespoloną jednokomorową, niskoemisyjna; 

 posiadać nawiewniki higroskopowe. 

2.4. Parametry techniczne stolarki drzwiowej 

W obiekcie istniejąca stolarka okienna przeznaczona do wymiany na nową stolarkę PCV wg PW rys. zestawienie 

stolarki okiennej i drzwiowej: 

 Drzwi do klatki schodowej o odporności ogniowej EI60 

 Drzwi do kotłowni o odporności ogniowej EI60 

 Drzwi na zewnątrz na schody o odporności ogniowej EI60 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Okna i drzwi należy przewozić zgodnie z ustaleniami producenta oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich 

norm. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Montaż stolarki drzwiowej 

5.2.1. Warunki przystąpienia do montażu drzwi 

Do montażu drzwi można przystąpić po ukończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie drzwi 

przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w 

pomieszczeniach.  

W przypadku drzwi wewnętrznych drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej 

powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności 

powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy 

sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ścian, 
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 stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

 zgodność wymiarów otworów. 

5.2.2. Wskazówki dla montażu drzwi 

 Po dostarczeniu drzwi trzeba ostrożnie otwierać każde opakowanie i dokładnie sprawdzić jakość produktu i 

jego zgodność z zamówieniem. 

 Przed montażem drzwi należy dokładnie zapoznać się z warunkami gwarancji. Zawarte w niej informacje 

pozwolą nam uniknąć sytuacji (np. samodzielnego podcinania drzwi, montażu ościeżnicy kołkami, a nie na 

piankę), w których można stracić gwarancję na produkt. 

 Drzwi najlepiej montować po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, by uniknąć ich zniszczenia, oraz w 

temperaturze powietrza powyżej 18°C i wilgotności 45-60%. 

 Przed montażem ościeżnicy na piankę warto osłonić podłogę folią, ponieważ w razie zachlapania piankę 

będzie bardzo trudno usunąć. 

5.2.3. Warunki montażu 

Wstawianie drzwi wewnętrznych najlepiej rozpocząć wtedy, gdy na podłodze jest już posadzka. Wymierzamy otwór 

drzwiowy: dokładnie sprawdzamy otwór w ścianie, w którym mają być osadzone drzwi. Sprawdzamy wysokość otworu przy 

obu krawędziach, a także jego szerokość na górze i na dole. Gdy wynik nie jest identyczny, przyjmujemy wymiar mniejszy. 

Sprawdzamy też grubość ścian i porównujemy, czy przekątne mają tę samą długość. Od dokładności pomiaru w dużej mierze 

zależy powodzenie całej operacji. 

5.2.4. Montaż ościeżnicy 

Dostarczone przez producenta ościeżnice mogą być fabrycznie zmontowane lub składać się z trzech części, które łączy się 

w całość (w tym wypadku trzeba pamiętać, aby używać tylko łączników z paczki). Zmontowaną ościeżnicę wstawiamy w 

otwór w ścianie i stabilizujemy za pomocą drewnianych lub plastikowych klinów, wkładając je między ościeżnicę a ścianę. 

Koniecznie trzeba sprawdzić pion oraz poziom i zrobić ewentualną korektę ustawienia. Ościeżnicę warto zakotwić do 

ściany. Będzie się wtedy lepiej trzymać. Pianką montażową wypełnia się szczelinę między ścianą a ościeżnicą, nawet 

wtedy, gdy jest ona zamocowana kotwami. Trzeba przedtem wstawić w ościeżnicę rozpórki np. z kawałków drewna. Będą 

one usztywniać ościeżnicę na czas piankowania. Gdyby ich nie było, ościeżnica uległaby zwichrowaniu w wyniku 

pęcznienia pianki. Rozpórki muszą być bardzo starannie dopasowane, żeby nie wygięły ościeżnicy w drugą stronę. Jeśli się 

jednak okaże, że ościeżnica nie była poprawnie rozparta i uległa wypaczeniu, jeszcze nie wszystko stracone. Można 

wydłubać zaschniętą piankę, ponownie wypoziomować oraz rozeprzeć ościeżnicę i powtórzyć piankowanie. Jeżeli do 

montażu ościeżnicy ma być użyta pianka jednoskładnikowa (tradycyjna), miejsce, w którym będzie nakładana, trzeba 

zwilżyć wodą, np. za pomocą spryskiwacza do roślin. Pianki dwuskładnikowe, tzw. 2K, nie potrzebują takich przygotowań. 

Bez względu na rodzaj pianki przed montażem ościeżnic do szkieletu stalowego jego profile wyznaczające otwór 

drzwiowy trzeba przemyć acetonem lub benzyną ekstrakcyjną. Zwiększy to przyczepność pianki. Ościeżnice drzwiowe 

regulowane należy zamontować zgodnie z poleceniami i instrukcją producenta. 

5.2.5. Montaż skrzydła 

Przy wieszaniu skrzydła fabrycznie wykonanego trudno o popełnienie błędu. Trzeba pamiętać tylko o tym, by 

dokładnie wyregulować zawiasy (odkręcając i dokręcając je do skrzydła, przekręcając je delikatnie w lewo lub w prawo, 

podnosząc i opuszczając trzpień). 

Montaż wkładki, klamki i szyldu jest prosty. Trzeba jedynie uważać na to, by w trakcie pracy nie zarysować 

powierzchni skrzydła drzwiowego. Skrzydła drzwiowe należy zamontować zgodnie z poleceniami i instrukcją producenta. 

Drzwi do WC należy wyposażyć w tuleje wentylacyjne. 
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5.3. Montaż stolarki okiennej 

5.3.1. Warunki przystąpienia do robót montażowych 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 

 stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

 zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

 czy wymiary okien oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem 

właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

5.3.2. Wykonanie robót montażowych 

Okno należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej 

na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się 

utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy 

stosować ogólne zasady usytuowania okien w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany.  Do ustawienia okna 

w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była 

zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników okien. Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków 

rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie 

należy natomiast usuwać klocków podporowych. Mocowanie okien powinno być wykonane w taki sposób, aby 

przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 

funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. Zamocowania 

powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. Do mocowania okien w ścianie budynku w zależności od rodzaju 

ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. 

Uwaga: pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do 

uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji technicznej 

oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacją techniczną i SST, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

 dowiezienie i rozładunek materiału 

 montaż ościeżnic, 

 montaż skrzydeł drzwiowych, 

 montaż drzwi zewnętrznych, 

 montaż stolarki okiennej z nawiewnikami, 

 wykonania badań i pomiarów, 

 uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania 

i klasyfikacja. 

 PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania 

i klasyfikacja. 

 PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 

 PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 
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XI. B-01.01.10 Roboty elewacyjne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elewacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST  00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Materiały do robót elewacyjnych 

 materiały niezbędne do wykonania robót przygotowawczych zgodnie z dokumentacją techniczną, posiada-

jące niezbędne aprobaty techniczne i certyfikaty, 

 elementy systemu BSO zgodne z Aprobatą ITB i posiadające Certyfikaty Zgodności z normami budowla-

nymi, 

 płyty z piaskowca, 

 płyty EPS powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163:2013-05, 

 płyty z wełny mineralnej oraz  powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13162:2013-05 Wyroby 

do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Spe-

cyfikacja 

 blacha tytan-cynk zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1179:2005, oraz  

PN-EN 988:1998 

 rusztowanie spełniające wymagania normy PN-EN 12810-1:2010, 

 zewnętrzne schody stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z opisem technicznym i rysunkami w 

projekcie wykonawczym,, 

 preparaty do iniekcji krystalicznej, 
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 materiały bitumiczne do wykonania gruntowania oraz izolacji powierzchni poziomych i pionowych wg 

normy PN-B-24620:1998/Az1:2004 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”, 

 folia kubełkowa, 

 piasek (pospółka) na podsypkę pod naw. z kostki betonowej wg normy PN-EN 13043:2004, 

 kostka betonowa grub. 6 lub 8 cm wg normy PN-EN 1338:2005, 

 obrzeża betonowe odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004, 

2.4.  Składowanie materiałów 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach. Materiały i wyroby do robót powinny 

być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 

odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się co może prowadzić do uszkodzenia 

materiałów w trakcie transportu. 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. Załadunek i 

wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i 

wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały 

hydroizolacyjne w opakowaniach należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka 

transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Prace termoizolacyjne w systemie BSO należy prowadzić zgodnie z wytycznymi jednego systemu. Ma-

lowanie elewacji wykonać zgodnie z ustaleniami SST  B-01.01.07. 

5.3. Montaż obróbek blacharskich 

Montaż obróbek blacharskich powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej.  Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk o grubości 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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5.4. Montaż parapetów zewnętrznych 

Parapety zewnętrzne z blachy należy obsadzić ze spadkiem na zewnątrz okna. Krawędzie parapetu muszą być 

zakończone zakończeniami PCV montowane na klej montażowy metal - PCV. Nie dopuszczalne jest mocowanie zakończeń 

parapetów na silikon. Występowanie krawędzi ostrych jest niedopuszczalne. 

 

5.5. Rusztowanie 

Czynności montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania rusztowań określoną dla danego  

systemu. Rusztowanie musi być  podłączone do sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, należy 

wykonać instalację odgromową dla danego rusztowania. Rusztowanie należy ustawiać na stabilnym podłożu, na drewnianych 

podkładach.  Po zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnić: 

 wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, 

 bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do 

 budynku i ciągami pieszymi), 

 osiatkowanie rusztowania, 

 transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach, 

 oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 

5.6. Iniekcja krystaliczna 

Przeciwwilgociową izolację poziomą metodą iniekcji krystalicznej wykonuje się w następujący sposób: 

 Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle 

do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zależności od tego, czy budynek jest podpiwni-

czony, czy też nie. Otwory o średnicy 20 mm wykonuje się przy użyciu młotów udarowo - obrotowych w 

odstępach co 10 - 15 cm w zależności od stanu zasolenia murów. 

 Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą - przez skie-

rowanie do otworu strumienia wody, około 0,5 l, która poza nawilżeniem wypłukuje z otworów wywiercinę 

stanowiącą przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego. 

 W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 min. od nawilżenia, świeżo 

przygotowany środek iniekcyjny, składający się z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i 

wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencję 

łatwo samopoziomującej się w naczyniu i łatwo wylewającą się z naczynia. Ilość wprowadzonego grawita-

cyjnie środka iniekcyjnego równa się objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. Otwory po iniekcji 

można dodatkowo zaślepić przy wylocie otworu, przy użyciu szpachelki, tym samym środkiem iniekcyjnym, 

lecz o gęstszej konsystencji. 

 Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bezpośrednio przed jej użyciem i należy ją zastosować w ciągu ok. 

30 min. od czasu dodania wody do składników mieszanki. 

5.7. Bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa 

5.7.1. Wymagania dotyczące podłoży 

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budowli powinny spełniać następujące wymagania 

ogólne: 

 powinny być nośne i nieodkształcalne, 

  powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez 

kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować 

przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i 
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rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hy-

droizolacyjnych), 

 połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu 

nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 

5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w 

aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

 podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań 

producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalo-

gowej), 

 odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub 

karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakłada-

nej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wy-

schnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczep-

ność do podłoża. 

5.7.2. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta 

materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania 

izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być 

co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi 

temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 

nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w 

czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza 

roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 

dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków 

znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli 

głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, 

odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii 

gruntu danego miejsca. Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła 

wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. 

Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu 

zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 

5.8. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziem-

nych i przyziemi budowli 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia i 

izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków” izolacje 

przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania 

ogólne: 

 stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej (występo-

wanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

 ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez 

lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 
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 rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana, 

przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia bu-

dynku oraz jego poziomu posadowienia, 

  przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej war-

stwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na 

wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

 niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie 

w sposób destrukcyjny, 

  miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczel-

nione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

  w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie zabez-

pieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki po-

winny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny), 

 płyty użyte do ocieplenia ścian fundamentowych należy przed zasypaniem zabezpieczyć folią kubełkową. 

5.8.1. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją  projektową. 

5.8.2. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania  powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje 

do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 

Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.8.3. Warunki atmosferyczne 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej lub żwirowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.8.4. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 

robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 

wybranego koloru kostki. Układanie kostki należy wykonywać ręcznie. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

5.8.5. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 

kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe. 

5.8.6. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

5.8.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do użytku 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 

jej wykonaniu. 

5.8.8. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu na ławie betonowej w miejscu 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 
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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 JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania 

robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.3. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia 

materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami. 

6.4. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność wykonanej elewacji zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających. 

Dotyczy to przede wszystkim: 

 kontroli podłoża, 

 kontroli wykonania warstwy wykończeniowej (system BSO), 

 sprawdzenie kompletności rusztowania dostarczonego na budowę, oraz jego montaż na budowie i demontaż. 

 sprawdzenie wykonania montażu obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych z blachy, 

 sprawdzenie jakości zamontowania zadaszenia nad wejściem do budynku oraz schodów stalowych. 

6.5. Badania i pomiary opaski budynku 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego kostki betonowej należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Badania pozostałych materiałów 

stosowanych do wykonania opaski z kostki betonowej powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów. 

Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji technicznej 

oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 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. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

 Ceny jednostkowe wykonania robót elewacyjnych uwzględniają: 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

 ocenę i przygotowanie podłoża, 

 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczysz-

czeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, 

krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

 gruntowanie podłoża, 

 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 

ewentualnych nieszczelności, 

 szlifowanie powierzchni płyt, 

 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu robót ocie-

pleniowych, 

 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów deko-

racyjnych (profili), 

 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., 

wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 

zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

 wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w na-

rożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszcze-

niem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, okła-

dziny cokołu, 

  usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczysz-

czeń, 

 montaż parapetów oraz obróbek blacharskich, 

 wykonanie izolacji materiałami bitumicznymi podziemnych części budynku, 

 montaż zadaszenia przed wejściem do budynku, 

 montaż schodów stalowych, 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z 

zaleceniami producenta, 

 wykonanie opaski budynku, 

 likwidację stanowiska roboczego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

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

 PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

 PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkal-

nych i zamieszkania zbiorowego. 

 PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik prze-

nikania ciepła. Metoda obliczania. 

 PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu 

 PN-EN 206-1:2003P Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

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

wszechnego użytku 

 BN-88/6731-08 Cement - Transport i przechowywanie 

 PN-EN 1179:2005 - Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno-

ści wody zarobowej do betonu, w tym wody 

 odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 PN-EN 988:1998 - Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla bu-

downictwa 

 PN-EN 13163:2013-05 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) pro-

dukowane fabrycznie -- Specyfikacja 

 PN-EN 12810-1:2010 - Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje 

techniczne wyrobów 

 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i toro-

wisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

10.2. Inne materiały 

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

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 

2087 z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
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XII. B-01.01.11Dźwig 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych terenu wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem 

dźwigu  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Dźwig towarowy o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji technicznej i zaakceptowane 

przez Inwestora. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Dźwig towarowy powinien być przewożony zgodnie z instrukcją producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi: Inwestora, dokumentacji technicznej 

oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

10. Ceny jednostkowe wykonania robót: 

 dostarczenie i zamontowanie dźwigu towarowego, 

 wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 

 

 

 

 

 

http://www.inzynieriabudowlana.com/
mailto:biuro@inzynieriabudowlana.com


ADRES DO KORESPONDENCJI 
INŻYNIERIA BUDWLANA Paweł Młynek 
ul. W. Łokietka 9/3 
59-700 Bolesławiec, Polska 
www.inzynieriabudowlana.com   

 
 

 
tel. kom.:        +48  721-721-441 

tel/fax:   +48 (0) 75 78 44 311   
E-mail: biuro@inzynieriabudowlana.com 

Strona 87  

 

XIII. B-01.01.12 Roboty ziemne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych terenu wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  

w czasie budowy i obejmują: 

 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

 Formowanie nasypów z ziemi dowiezionej 

 Zasypywanie wykopów 

 Wykonanie wykopów przy istniejących fundamentach 

 Odwodnienie wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

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

 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 

w osi nasypu lub wykopu. 

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

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

 Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

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

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

 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 

osiadaniem pod obciążeniem. 

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

 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 

zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie 

Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicz-

nych do odspojenia. 

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

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

 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  
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 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami poda-

nymi w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów. 

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

dokumentach umowy będą  odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

2.3. Zasady wykorzystywania gruntów. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wywiezione na wysypisko lub w 

miejsce pozyskane przez Wykonawcę. 

2.4. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

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

następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, łado-

warki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi) 

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

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego 

objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Dokładność wyznaczania i wykonywania wykopu. 

Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 

wykonywania robót ziemnych. 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 

http://www.inzynieriabudowlana.com/
mailto:biuro@inzynieriabudowlana.com


ADRES DO KORESPONDENCJI 
INŻYNIERIA BUDWLANA Paweł Młynek 
ul. W. Łokietka 9/3 
59-700 Bolesławiec, Polska 
www.inzynieriabudowlana.com   

 
 

 
tel. kom.:        +48  721-721-441 

tel/fax:   +48 (0) 75 78 44 311   
E-mail: biuro@inzynieriabudowlana.com 

Strona 89  

 

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. 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  Technologia 

wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 

5.4. Zabezpieczenie wykopów 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 

wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

5.5.  Wykonywanie nasypów 

Wykonywanie nasypów, jest obarczone koniecznością dużej precyzji, związanej z ryzykiem osunięcia się budowanej 

konstrukcji, spowodowanym nieodpowiednim dobraniem naturalnych parametrów fizycznych gruntu. Ryzyko takie może 

zostać spotęgowane na skutek naturalnego osiadania gruntu, jak również ze względu na podatność gruntu na działanie wód 

opadowych. Grunty z których należy wykonywać nasypy powinny odznaczać się dużą jednorodnością. Do wykonania 

nasypów Wykonawca powinien zakupić i dowieść ziemię określoną w dokumentacji projektowej lub zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

5.6. Zasady wykonywania nasypów 

    Nasypy można wykonywać pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad: 

 nasyp wykonuje się warstwowo przy czym każda warstwa nie może przekraczać 0,5 m, 

 każda warstwa powinna być z jednorodnego gruntu, 

 każda warstwa musi być zagęszczona do stopnia podanego w projekcie, 

 nie wolno dopuścić do powstania w warstwach nieprzepuszczalnych zaklęśnięć zdolnych do zatrzymywania 

wody, 

 w każdej warstwie należy zapewnić swobodny odpływ penetrującej wody, 

 warstwy z gruntów nieprzepuszczalnych powinny być w przekroju dwuspadkowe, 

 nie wolno dopuścić do wymieszania się w bryle nasypu gruntów o różnej wodoprzepuszczalności. 

5.7. Wykopy przy istniejących fundamentach 

Pracę należy prowadzić tak, aby  po za odcinkami przeznaczonymi do  wzmocnienia nie naruszyć struktury podłoża 

gruntowego.  Wykopy winny być obudowane, aby zapobiec usuwaniu  się  gruntu  spod sąsiednich odcinków. Wykop  na  

miejscu  nowego  odcinka należy  prowadzić  na  pomniejszonej  głębokości o 10cm w stosunku do głębokości projektowanej,  

tj.  ostatnią  warstwę  gruntu  (10cm)  należy  usunąć  tuż  przed betonowaniem ławy. Wykop dla odcinka fundamentu nie 

można pozostawić (np. na noc), pracę prowadzić tak długo aż zostanie wybetonowany rozpatrywany fundament. W  trakcie 

prowadzenia  prac  należy  obserwować  osiadanie  budynku,  przy jakichkolwiek odkształceniach należy natychmiast 

zabezpieczyć ściany np. poprzez ich podstemplowanie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 
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6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót ziemnych i spraw-

dzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych robót. 

6.3. 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. 

6.4. Badania do odbioru robót ziemnych 

6.4.1. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm. 

6.4.2. Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ –3 cm lub +1 cm. 

6.4.3. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. 

6.4.4. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.4.5. Równość skarp 

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

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 

Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca 

wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 

punkcie 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i 

wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 

partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 

 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 

 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988, 

 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 

 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 

 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

6.6. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

b) odwodnienia każdej warstwy, 

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu 

d) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
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6.7. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład w miejsce pozyskane przez Wykonawcę, obejmujące: 

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 profilowanie dna wykopu, zagęszczenie powierzchni wykopu, 

 wymianę gruntu wg dokumentacji projektowej, 

 zasypanie wykopów ziemią dowiezioną, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

 technicznej, 

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, rekultywację terenu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

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

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

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

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

 

http://www.inzynieriabudowlana.com/
mailto:biuro@inzynieriabudowlana.com


ADRES DO KORESPONDENCJI 
INŻYNIERIA BUDWLANA Paweł Młynek 
ul. W. Łokietka 9/3 
59-700 Bolesławiec, Polska 
www.inzynieriabudowlana.com   

 
 

 
tel. kom.:        +48  721-721-441 

tel/fax:   +48 (0) 75 78 44 311   
E-mail: biuro@inzynieriabudowlana.com 

Strona 92  

 

XIV. B-01.01.13 Fundamenty 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

przygotowaniem mieszanki betonowej, 

układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

pielęgnacją betonu, 

przygotowanie zbrojenia, 

montaż zbrojenia, 

wykonaniem ścian fundamentowych, 

izolacją poziomą i pionową ław fundamentowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 

wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności 

na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w 

SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość– do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1, 

 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg  PN-EN 206-1 

 wodoszczelność– większa od 0,6MPa (W6), 

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma byćmniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilości 

wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 

2.4. Składniki mieszanki betonowej 

2.4.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012 

2.4.2. Kruszywo 

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

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 12620+A1:2010 i PN-EN 932-5:2012. 

2.4.3. Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004. 

2.5. Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami zbrojeniowymi stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 

projektowej, wg normy PN-H-93220:2006 

2.6. BLOCZKI BETONOWE  

KLASY 25MPa użyte do wykonanie ścian fundamentowych powinny być produkowane wg normy PN-EN 771-

3:2011 „Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego” 

2.7. Papa termozgrzewalna fundamentowa  

Powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13969:2006 „Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -

- Definicje i właściwości” 

Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

2.8. Warunki przechowywania papy 

Rolki papy należy chronić przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła, przechowywać 

na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

 

http://www.inzynieriabudowlana.com/
mailto:biuro@inzynieriabudowlana.com


ADRES DO KORESPONDENCJI 
INŻYNIERIA BUDWLANA Paweł Młynek 
ul. W. Łokietka 9/3 
59-700 Bolesławiec, Polska 
www.inzynieriabudowlana.com   

 
 

 
tel. kom.:        +48  721-721-441 

tel/fax:   +48 (0) 75 78 44 311   
E-mail: biuro@inzynieriabudowlana.com 

Strona 94  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót fundamentowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport i przechowywanie cementu 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe co najmniej trzywarstwowe wg PN-

EN 197-1:2002. Masa worka z cementem powinna wynosić (25) 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na 

workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i 

cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania 

i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-

1:2002. Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz sygnaturę 

odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 

4.3. Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach zabezpieczających 

je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, 

marek i gatunków. 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w stosunku 

do stanu początkowego. 

4.5. Ogólne zasady transportu prętów zbrojeniowych 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru). Przed przystąpieniem do betonowania 

powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 

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

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 

betonu. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
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Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja. 

5.5. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i 

gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.6. Montaż zbrojenia 

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

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

wbudować stali zatłuszczonej, smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 

stali, która była wystawiona na działanie słonej wody oraz zardzewiałej. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 

osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy 

temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 

najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Deskowanie 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać według projektu technologicznego 

deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach 

ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

5.7. Izolacja fundamentów z papy 

 papy nie należy układać w temp. poniżej 0 st C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie 

opadów deszczu lub śniegu, w czasie silnych wiatrów, 

 wykonanie izolacji powinno odbywać się wg projektu technicznego, 

 przed położeniem papy termozgrzewalnej należy powierzchnię betonową zagruntować odpowiednim prepa-

ratem gruntującym. 

5.8. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych o wymiarach 14x25x38 cm. Ściany z elementów 

betonowych powinny być murowane na zaprawie cementowej marek M15 (zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej). Należy unikać zapraw cementowo-wapiennych, ponieważ nie są ani tak wytrzymałe, ani odporne na 

zawilgocenie, jak zaprawy cementowe. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm. Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie 

betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Dla określenia mrozoodporności i nasiąkliwości betonu należy pobrać próbki i badać zgodnie z normą PN-EN 206-

1:2003. 

 

http://www.inzynieriabudowlana.com/
mailto:biuro@inzynieriabudowlana.com


ADRES DO KORESPONDENCJI 
INŻYNIERIA BUDWLANA Paweł Młynek 
ul. W. Łokietka 9/3 
59-700 Bolesławiec, Polska 
www.inzynieriabudowlana.com   

 
 

 
tel. kom.:        +48  721-721-441 

tel/fax:   +48 (0) 75 78 44 311   
E-mail: biuro@inzynieriabudowlana.com 

Strona 96  

 

6.3. Kontrola jakości zbrojenia 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji technicznej 

oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych 

robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 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 SST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu, 

 montaż zbrojenia, 

 przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

 wykonanie przerw dylatacyjnych, 

 wykonanie izolacji poziomej i pionowej ławy fundamentowej, 

 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 

zakotwień, marek, rur itp., 

 demontaż deskowań, 

 wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych, 

 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i 

urządzeń, 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

wszechnego użytku. 

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 5: Wyposażenie podstawowe i 

wzorcowanie (oryg.) 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno-

ści wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

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

wego -- Metoda przesiewania 

 PN- EN 206-1 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu 

kruszywowego 

 2.8. PN-EN 13969:2006 „Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgo-

ciowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i wła-

ściwości” 
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XV. B-01.01.14 Roboty w zakresie nawierzchni 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót drogowych zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

Istniejące wjazdy 

Wjazd nr 1 

Od strony południowej projektuje się remont istniejącego wjazdu, polegający na wymianie nawierzchni: 

Projektowane warstwy: 

Kostka betonowa gr. min. 10.0cm, 50.0 MPa 

Podsypka cementowo – piaskowa 0-2.0mm, 1:2 (Rm = 25.0MPa), gr. 5.0cm, Is=0,98 

Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 0-31.5mm, gr. 10.0cm, 

Is=0,98 

Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm, gr. 20.0cm, 

Is=0,98 

Warstwa odsączająca, gr. 10.0cm, Podłoże gruntowe 

 

Wjazd nr 2 

Od strony wschodniej projektuje się remont istniejącego wjazdu, polegający na wymianie nawierzchni: 

Projektowane warstwy: 

Kostka betonowa gr. min. 10.0cm, 50.0 MPa 

Podsypka cementowo – piaskowa 0-2.0mm, 1:2 (Rm = 25.0MPa), gr. 5.0cm, Is=0,98 
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Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 0-31.5mm, gr. 10.0cm, 

Is=0,98 

Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm, gr. 20.0cm, 

Is=0,98 

Warstwa odsączająca, gr. 10.0cm 

Podłoże gruntowe 

 

Projektowane nawierzchnie 

Ciągi piesze 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze grafitowym o gr. 6.0cm., 35.0 MPa 

Podsypka cementowo – piaskowa 0-2.0mm, 1:4 (Rm = 15.0MPa), gr. 5.0cm, Is=0,98 

Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 0-31.5mm,                                     

gr. 5.0cm, Is=0,98 

Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm,                              

gr. 15.0cm, Is=0,98 

Wykończona betonowym obrzeżem chodnikowym.  

 

Nawierzchnia drogi dojazdowej 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej- kolor szarym, gr.10.0cm, 50.0 MPa 

Podsypka cementowo – piaskowa 0-2.0mm, 1:2 (Rm = 25.0MPa), gr. 5,0cm, Is=0,98 

Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 0-31.5mm,                                    

gr. 10.0cm, Is=0,98 

Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm,                                 

gr. 20.0cm, Is=0,98 

Wykończenie obrzeżem drogowym 

Odwodnienie za pomocą kratek ściekowych z podłączeniem do studzienki rewizyjnej odprowadzającej wody 

opadowe.   

 

Miejsca postojowe 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej- kolor czerwony, gr.8cm, 50.0 MPa  

Podsypka cementowo – piaskowa 0-2.0mm, 1:2 (Rm = 25.0MPa), gr. 5,0cm, Is=0,98 

Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 0-31.5mm,                                    

gr. 10.0cm, Is=0,98 

Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm,                                 

gr. 20.0cm, Is=0,98 

Wykończenie obrzeżem drogowym 

Odwodnienie za pomocą kratek ściekowych z podłączeniem do studzienki rewizyjnej odprowadzającej wody 

opadowe.   

Nawierzchnia żwirowa 

2-3cm- miał kamienny 

5cm- żwir lub grys Ø5-10mm 

10-20cm żwir lub tłuczeń Ø30-40mm 

Grunt rodzimy 
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2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

2.4. Podbudowy 

  Na warstwę podsypkową z piasku stosuje się piasek wg PN-EN 13242:2004, krzywa uziarnienia kruszywa, 

określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002. 

Na warstwę podsypkową stosuje się żwir i mieszankę wg PN-EN 13043:2004, krzywa uziarnienia kruszywa, 

określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

Podsypka cementowo – piaskowa (mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody 

odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004). 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, wg PN-S-96023:1984P i PN-EN 

13043:2004/Ap1:2010 są: kruszywo łamane zwykłe tłuczeń o uziarnieniu zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 

 woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-

EN 13043:2004/Ap1:2010. Kategorycznie zakazuje się wbudowywania w korpus drogowy kruszywa recyklingowego lub 

odpadowego. Kruszywo, które ma zostać wbudowane musi posiadać wszelkie aktualne atesty do wglądu dla Inwestora i 

inspektora nadzoru. Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia 

wyznaczonym przez krzywe graniczne. Skład ziarnowy kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg PN-EN 933-

1:2012. 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez 

specjalnych wymagań. 

Rodzaj geowłókniny i jej właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowe. 

2.5. Nawierzchnie 

Kostka betonowa stosowana na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338. 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: wypukłość 1,5mm, wklęsłość 1mm. Należy stosować kostkę 

betonową o wysokości zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej. Tolerancje wymiarowe wynoszą na długości ± 2 

mm, na szerokości ± 2 mm, na grubości ± 3 mm. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość na rozłupywanie nie powinna być 

mniejsza niż 3,6MPa. Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-

EN 1338. Odporność kostek betonowych na zamrażanie i odmrażanie powinna spełniać wymagania dla klasy 3. Dopuszczą 

się stratę masy nie większą niż 1 kg/m2. Odporność na ścieranie kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-

EN 1338 powinna odpowiadać klasie 4. 

Beton asfaltowy do warstwy wiążącej można stosować mieszanki ACS: AC22W (BA 0/20 mm )natomiast do warstwy 

ścieralnej mieszanki ACS: AC11S (BA 0/12,8 mm). Jako lepiszcza asfaltowe należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 

12591 do warstwy wiążącej 35/50 natomiast do warstwy ścieralnej 50/70. Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 

asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo grube , 

kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 

11. Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, 

obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 

Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15. Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być 

równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia 
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do aeracji. W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 

odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, 

należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności 

określona według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%. Środek adhezyjny powinien odpowiadać 

wymaganiom określonym przez producenta. Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą 

ścieralną) należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 

13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 

Piasek do warstwy nawierzchni wg PN-EN 13242:2004, krzywa uziarnienia kruszywa, określona według 

PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

Miał kamienny do warstwy nawierzchni spełniający wymagania odpowiednich norm, krzywa uziarnienia 

kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 

uziarnienia. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 4. 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 

mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich 

przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża 

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 

profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.2. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
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Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 

w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 

gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 

szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 

Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 

wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.2.3. 

5.2.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 

oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 

wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 

tablicy 1. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 

jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

podanego w dokumentacji projektowej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, 

gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 

BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu 

podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu 

robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 

natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 

podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym 

osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.3. Podsypki 

5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w pkt. 5.2. Warstwy podsypkowe powinny być wytyczone 

w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 

specyfikacjach i odpowiednich normach. 

5.3.2. Podsypka z kruszyw 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 

po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy 

przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 

wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o 

przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi 

http://www.inzynieriabudowlana.com/
mailto:biuro@inzynieriabudowlana.com


ADRES DO KORESPONDENCJI 
INŻYNIERIA BUDWLANA Paweł Młynek 
ul. W. Łokietka 9/3 
59-700 Bolesławiec, Polska 
www.inzynieriabudowlana.com   

 
 

 
tel. kom.:        +48  721-721-441 

tel/fax:   +48 (0) 75 78 44 311   
E-mail: biuro@inzynieriabudowlana.com 

Strona 103  

 

się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia 

powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 

usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i 

odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 

przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, 

gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 

jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.3.3. Podsypka cementowo – piaskowa 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach (lub przywozi wcześniej wykonaną do miejsca 

wbudowania), a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 

rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki 

cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna 

być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą 

w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 

układanie nawierzchni o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.4. Podbudowa z kruszywa 

5.4.1. Przygotowanie podłoża. 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w pkt. 5.2. Podbudowa powinna być ułożona na 

podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w 

sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami 

określonymi w niniejszych specyfikacjach. 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 Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 

5.4.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 

miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa. 

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 
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po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (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 nie powinien być mniejszy od Is=1,0 wg BN-77/8931-12. Zagęszczenie podbudowy powinno być 

równomierne na całej szerokości. 

5.4.4. Utrzymanie podbudowy. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

5.5. Nawierzchnia z kostki betonowej 

5.5.1. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub 

nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami 

wg pkt. 5.2. 

5.5.2. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

5.6. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny 

z dokumentacją projektową. 

5.6.1. Podsypka 

Rodzaj podsypki przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową. 

5.6.2. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2 oraz deseń ich układania powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 

propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i 

wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce 

piaskowej. 

5.6.3. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia 

nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 

0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 

przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

5.6.4. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 

robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 

wybranego koloru kostki. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
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itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 

korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 

ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

5.6.5. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 

kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.6.6. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu 

kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową lub piaskową w zależności od tego na jakiej podsypce jest 

układana nawierzchnia. W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją 

projektową względnie nie większych niż co 8 m. 

5.6.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej 

wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 

przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze 

chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze 

spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

5.7. Nawierzchnia asfaltowa 

5.7.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-

asfaltowej Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, 

podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

5.7.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 

zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny 

być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 

zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C 

5.7.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być na całej powierzchni: 

 ustabilizowane i nośne, czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

 wyprofilowane, równe i bez kolein,  suche. 

5.7.4. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 

Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. 
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5.7.5. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 

współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu 

zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody 

między warstwami. 

5.7.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punkcie 5.6.  

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 

asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4. Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy 

wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa 

od temperatury podanej w tablicy poniżej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania 

podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania 

grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu 

dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wiążąca 0 +5 

Warstwa ścieralna < 3 cm +5 +10 

 
5.8. Nawierzchnia z kruszywa naturalnego 

5.8.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową, piaskową lub z miału kamiennego powinno spełniać wymagania 

określone w pkt. 5 niniejszej SST. 

5.8.2. Projektowanie składu mieszanki 

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu dokumentację projektową. 

5.8.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki 

powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Mieszanka po rozłożeniu powinna być 

zagęszczona w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, 

mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć 

określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

5.8.4. Utrzymanie nawierzchni 

Nawierzchnia po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu 

nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 
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5.9. Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych 

5.9.1. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy 

w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 

koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.9.2. Wykonanie ław 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 

powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy 

czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.9.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-

piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być 

zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 

tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z 

Dokumentacją Projektową. 

5.9.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie betonowej 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. 

5.10. Inne roboty 

Wszystkie pozostałe elementy związane z wykonaniem nawierzchni należy wykonać i montować zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji technicznej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót drogowych zgodnie z wytycznymi Inwe-

stora, dokumentacji technicznej oraz stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 

6.3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

6.3.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 

cm. 

6.3.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-

04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±  

0,5%. 
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6.3.4. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.3.5. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±  3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych lub więcej niż ±  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 

od podanego w dokumentacji projektowej. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 

BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. 

Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

6.4. Warstwy podsypkowe 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Nierówności 

podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 

poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzy 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ± 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. Grubość warstwy powinna być zgodna z 

określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem 

grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 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. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie 

powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-

64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-

06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Wszystkie 

powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.4, powinny być naprawione 

przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

6.5. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

6.5.1. 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. 
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6.5.2. Badania w czasie robót 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Próbki należy pobierać w sposób 

losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-

04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5. Zagęszczenie każdej 

warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 

sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 

gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-02205:1998 

załącznik B 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. 

6.5.3. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2. Próbki do badań pełnych 

powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.5.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, –5 cm. Nierówności 

podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 

poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

±0,5 %. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 

cm, –2 cm. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla dróg 

publicznych lub o więcej niż ±5 cm dla pozostałych utwardzeń komunikacyjnych. Grubość podbudowy nie może różnić się 

od grubości projektowanej o więcej niż: 

 dla podbudowy zasadniczej ±2 cm, 

 dla podbudowy pomocniczej +1 cm, –2 cm. 

Nośność podbudowy moduł odkształcenia wg PN-S-02205:1998 

6.5.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt 

Wykonawcy. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 

warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie 

materiału i powtórne zagęszczenie. 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 Inspektora, 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, których Koszty poniesie Wykonawca. Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, 

to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty 

tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 

niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
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6.6. Nawierzchnia asfaltowa 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające 

wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

6.6.1. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed 

wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych 

z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.6.2. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana się według PN-EN 12697-36. Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się 

średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy. Dopuszczalne 

odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni nie powinny przekraczać 15%. 

6.6.3. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie 

może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w odpowiednich normach. Dotyczy to każdego pojedynczego 

oznaczenia danej właściwości. Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

6.6.4. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne kreślone 

w odpowiednich normach. 

6.6.5. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.6.6. Równość podłużna i poprzeczna 

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 

6.6.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej 

niż ± 5 cm. Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów 

nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno 

różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe 

i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie. Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 

wykruszeń. 

6.7. Nawierzchnia z kostki betonowej 

6.7.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 ·uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

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

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.7.2. Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 

poniżej. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

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

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

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

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych 

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

Wg pktu 5.5 

6.8. Nawierzchnia z kruszyw naturalnych 

6.8.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do produkcji 

mieszanki i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.8.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 

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

Rzędne wysokościowe, równość nawierzchni, szerokość nawierzchni, grubość warstw 

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +1 

cm i -3 cm. Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm. Grubość warstw należy 

sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od 

projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.9. Krawężniki i obrzeża 

6.9.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 

betonowych obrzeży i krawężników i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.9.2. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu 

wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.8. 

6.9.3. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.Dopuszczalne odchylenia 

mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 

wynoszą: 

dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
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c) Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

d) Zagęszczenie ław. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m 

wykonanej ławy. 

6.9.4. Sprawdzenie ustawienia krawężników i obrzeży 

Przy ustawianiu należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego 

krawężnika lub obrzeża, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika lub obrzeża od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m, trzymetrowej łaty, 

przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika lub obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa przy wykonywaniu robót powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie robót nawierzchniowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 ustawienie obrzeży i krawężników, 

 montaż poręczy przy schodach terenowych 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

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

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

  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

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

 PN-B-06250 Beton zwykły 

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i toro-

wisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

  BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

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

wszechnego użytku. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

 PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda prze-

siewu 

 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu 

 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości wody 

przez suszenie w suszarce z wentylacją 

 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i na-

siąkliwości. 

 PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie mrozood-

porności . 

  PN-EN 1367-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 3: Badanie bazaltowej 

zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 

 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
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 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 

i budownictwie drogowym 

 PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania i badania 

 PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1: Metody 

badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności. Wprowadzenie i wymagania ogólne. 

 PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody 

badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości wilgotności. Zagęszczanie aparatem Proctora. 

 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Oznaczanie zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

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

 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 

 Kłosiński B., Bażyński J., Frankowski Z., Kaczyński R., Wierzbicki S. Instrukcja Badań Podłoża Grunto-

wego Budowli Drogowych i Mostowych. GDDP Warszawa 1998. 

 WT-4 Wymagania Techniczne 2010 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych. 

 WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych 

 WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 

 ·PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

 · N-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
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XVI. B-01.01.15 Mała architektura 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn: Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy 

ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych elementów małej 

architektury zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 

Wymagania ogólne pkt 2. 

2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.2. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

2.3. Ławka 

Stabilna, elegancja, idealnie nadająca się do parków oraz innych przestrzeni publicznych. Wykonana jest z drewna 

klejonego, które sprawia, że produkt jest odporny na działanie warunków atmosferycznych. 

2.4. Kosz na śmieci 

Stalowy kosz na śmieci jest uniwersalnym koszem na śmieci o pojemności 50 L., wykonany ze stali ocynkowanej. 

2.5. Stojak na rowery 

Stojak na rowery wykonywany jest ze stali ocynkowanej to gwarantuje trwałość urządzenia. Jest to dobre rozwiązanie 

logistyczne przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, aby jej użytkownicy mogli w bezpiecznym miejscu pozostawić 

swój rower. 

2.6. Wiata śmietnikowa na odpady komunalne 

Modułowa wiata śmietnikowa. Osłona zastosowana tak, aby kontenery nie były widoczne z zewnątrz, jednocześnie 

zapewniając odpowiednią wentylację w jej wnętrzu. Forma architektoniczna nowoczesna i estetyczna. Konstrukcja odporna 

na korozję. Wewnątrz osłony należy zastosować odbojniki uniemożliwiające jej uszkodzenie. Osłona posadowiona na 

podłożu z kostki betonowej. Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych, stalowych ocynkowanych i malowanych w 
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kolorze RAL 7046. Dach pokryty blachą  trapezową. Ściany z wypełnieniem z paneli stalowych ocynkowanych w układzie 

poziomym lub pionowym. Furtka zamykana na klucz. Wymiary wg dokumentacji projektowej. 

2.7. Beton na fundamenty 

Beton do konstrukcji  musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość– do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1, 

 mrozoodporność – ubytek masy nie więks

 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg PN-EN 206-1 

 wodoszczelność– większa od 0,6MPa (W6), 

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma byćmniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilości 

wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 

2.8. Piasek do wykonania wymiany gruntu zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej oraz szczegó-

łową specyfikacją techniczną D-01.01.02. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 

mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich 

przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wszystkie projektowane elementy będą montowane na stałe w podłożu. Montaż stały urządzeń zgodnie 

ze wskazówkami producenta i lokalizacją wskazaną w projekcie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót montażowych zgodnie z wytycznymi Inwestora, 

dokumentacji technicznej i instrukcją montażu wydaną przez producenta danego sprzętu oraz stwierdzenie braku zagrożeń 

w miejscu prowadzonych robót. 

 

 

http://www.inzynieriabudowlana.com/
mailto:biuro@inzynieriabudowlana.com


ADRES DO KORESPONDENCJI 
INŻYNIERIA BUDWLANA Paweł Młynek 
ul. W. Łokietka 9/3 
59-700 Bolesławiec, Polska 
www.inzynieriabudowlana.com   

 
 

 
tel. kom.:        +48  721-721-441 

tel/fax:   +48 (0) 75 78 44 311   
E-mail: biuro@inzynieriabudowlana.com 

Strona 117  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa przy wykonywaniu robót powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie robót montażowych zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz ustaleniami dokumentacji pro-

jektowej, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

wszechnego użytku. 

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

  PN- EN 206-1 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 Karty technologiczne oraz instrukcje montażu wydane przez producenta. 
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