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Częstochowa, grudzień 2016 r. 

 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
I CZĘŚĆ OGÓLNA  

B.00.00.00  

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA- ROBOTY BUDOWLANE  
B.01.00.00 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH  

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  
B.03.00.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE  

B.04.00.00 ROBOTY BETONOWE  

B.05.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE  
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE  

B.07.00.00 KONSTRUKCJE MUROWE  
B.08.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE 

B.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE  
B.10.00.00 POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE  

B.11.00.00 TYNKI, OCIEPLENIE ORAZ OKŁADZINY WEWN. I ZEWN 

B.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
B.13.00.00 POSADZKI 

B.14.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

0.0. INFORMACJE WSTĘPNE. 
0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą – Przebudowa rozbudowa 

i zmiana sposobu użytkowania budynku Wiejskiego Domu Towarowego dla potrzeb 
Centrum Usług Społecznościowych w Janowie 
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót przewidywanych do 
wykonania wyżej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego. 

0.2. Podstawa opracowania. 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 

- umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a wykonawcą dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej inwestycji, 

- ogólną charakterystykę obiektu , 
- inwentaryzację budowlaną obiektu, 

- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności 

technologicznej ich realizacji 
- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r) 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r). 
 

1.0. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. 

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 

GMINA JANÓW 42-253 Janów ul. Częstochowska 1 jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia 

nadał następującą nazwę: Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

Wiejskiego Domu Towarowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznościowych w 
Janowie 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 

1) Roboty przygotowawcze obejmujące roboty rozbiórkowe : 
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- rozbiórka ścian z cegły ceramicznej, 

- rozbiórka schodów jako elementów betonowych zbrojonych, 

- wykucie ościeżnic drewnianych, 
- wybicie otworów w ścianach z cegły, 

- skucie tynków wewnętrznych, 
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, z płytek ceramicznych, 

- wywóz gruzu 

2) Roboty ogólno - budowlane obejmujące: 
- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty schodów, podkłady z ubitych materiałów, podbudowy, 

nawierzchnie), 
- roboty betonowe (stopy i ławy fundamentowe, schody żelbetowe, podjazd dla niepełnosprawnych) 

- roboty murowe z pustaków ceramicznych, 

- roboty zbrojarskie, 
- konstrukcje stalowe, 

- ułożenie nadproży stalowych, 
- wykonanie więźby nad projektowanym wiatrołapem, 

3) Roboty budowlane wykończeniowe obejmujące: 
- wykonanie tynków cem-wap., 

- roboty malarskie wewnętrzne (ściany, sufity), 

- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 
- gruntowanie ścian, 

- wykonanie izolacji ścian zewnętrznych 
- montaż stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej, 

- roboty posadzkowe 

- wykonanie nawierzchni z płytek gresowych na schodach zewnętrznych  
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

- wykonanie obrzeży z prefabrykowanych obrzeży betonowych 
 

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej zarówno budowlano – instalacyjnej, stanu porea1izacyjnego - 

należy do obowiązków Wykonawcy 
b) wykonanie niżej wymienionych badań powykonawczych (należy do Wykonawcy): 

- skuteczności działania przewodów wentylacji mechanicznej, 
- szczelności instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej. 

Roboty tymczasowe obejmują: 

a) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca rozbudowy- należy do obowiązku Wykonawcy. 
b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - należy do 

obowiązków 
Wykonawcy 

c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo - socjalnego należy do obowiązku 

Wykonawcy, 
d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza oraz zamontowanie liczników 

umożliwiających rozliczenie się z zamawiającym z ilości zużytych mediów - należy do obowiązków 
Wykonawcy 
 

1.4. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych. 
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: 

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy 
- projekt organizacji robót budowlanych wraz z projektem BIOZ . 

Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta 

2.0. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia) 

B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych 
z Przebudową rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku Wiejskiego Domu 

Towarowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznościowych w Janowie 
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1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 

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

1.4. Określenia podstawowe. 

Zgodne i zawarte w: 
- obowiązujących PN, 

- przepisach prawa budowlanego, 
- atestach, 

- świadectwach dopuszczenia, 

- aprobatach technicznych, 
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

- literaturze technicznej. 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
1.4.1. Obiekt budowlany – 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. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

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

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 

przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. Urządzenia budowlane – 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. 
1.4.11. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.4.12. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.13. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.4.14. Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

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

1.4.16. Wyrób budowlany – 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. 
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.18. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 

roku poz. 48, rozdział 2). 

1.4.20. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, gdy dla tych 

wyrobów nie ustalono polskich norm. 
1.4.21. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.22. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią zamawiającego z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.23. Inżynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiającego, powołana przez 

Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane – Inżynierem określa się inspektora nadzoru – koordynatora). 
1.4.24. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.25. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.26. Inspektor - nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.27. Kosztorys ślepy - wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych 

robót(przedmiar). 
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1.4.28. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wy-miary 

obiektu wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót (przedmiar). 

1.4.29. Specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do dokumentacji projektowej oraz wszelkie 
zmiany tego dokumentu lub jego uzupełnienie dokonane zgodnie z Klauzulą 51 lub przedłożone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
1.4.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą oddzielną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – 

budowlanych. 
1.4.31. Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru wymagają potwierdzenia przez Inżyniera. 

1.4.32. Polecenie inżyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.33. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są 

niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. 

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: 
- dokumentację projektową, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
1.5.2. Obowiązki Wykonawcy. 

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i 

budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych punktów i 
poziomów odniesienia. 

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji 
robót. 

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, 
specyfikacje 

techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, że wymagania 

wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca kolejność 

ważności: 
1. Dokumentacja Projektowa. 

2. Specyfikacja Techniczna 

3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za wartość docelową, od których 
dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane 

elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na 
zakładaną jakość elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały 

zostaną niezwłocznie zastąpione innymi. 
1.5.2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i 

porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego 
otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca : 
- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację tablic 

Wykonawca ustala według zarządzenia (1). 
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : 

ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców. 
1.5.2.6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 

W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
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- możliwością powstania pożaru, 

- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy i występującego na nim. 

1.5.2.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia 
instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi 
do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu 

budowy do odbioru końcowego robót. 

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w tym: 
- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych, 

- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako rezultat 

niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy. 

1.5.2.10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 

1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. Wykonawca 
ma obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji. 

1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie 

urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia. 
1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.2.14. 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). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-dzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez. Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 
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2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

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

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

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

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
5.1. Dokumenty budowy. 

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i 
zabezpieczenia 

następujących dokumentów budowy : 

- dziennika budowy, 
- księgi obmiarów, 

- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, 

- dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 

- protokołów odbioru robót. 
- pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania, 

- protokoły przekazania placu (terenu) budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę 

i Inwestora. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego 

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do 

występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 

podaniem imienia i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

- osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania 
robót budowlanych. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy. 

5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. 

Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 
Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy. 

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do protokołów odbiorów robót. Powinny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 

 

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzia1ny 

jest Wykonawca robót. 

6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem. 
Projekt ,organizacji robót powinien zawierać : 

- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz opisem 

wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
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- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania 

sprzętu 
oraz podczas prowadzenia robót 

- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy : 

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie 
ich jakości i przydatności do planowanych robót, 

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona 
rytmiczność robót, 

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli 
zrealizować je w sposób płynny. 

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami 
(aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 

6.2. Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium oraz niezbędny sprzęt i urządzenia do 

pobierania próbek, badań materiałów i wykonywanych robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inżynier może żądać od wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom 

wykonywania robót jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz wykonanych robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach, normach i 

normatywach. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier 

będzie przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do wykonania danego elementu robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera wykonawca 

będzie przeprowadzać badania dodatkowe tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 

koszty te pokryje Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosować 

można wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu i terminie 
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dokonywanego pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów lub badań wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytworzenia i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robót prowadzonych przez wykonawcę będzie 

oceniać zgodność materiałów i elementów robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i wykonanych robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań oraz koszty pobierania próbek 
zostaną poniesione przez wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

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

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Koszty badań kontrolnych. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to 

może on zażądać powtórzenia badań. 
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym 

razie koszty ponosi Wykonawca. 
 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 

Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
7.1. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora. 
8.1. Podział odbiorów. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
powiadomieniu inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, 

budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 

8.1.3. Odbiór końcowy. 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z 

dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 
związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty : 

- dokumentację projektową i ST, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych 

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń, 
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, 
- dokumentację powykonawczą, 

- operat kalkulacyjny. 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i 

pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas 
dokonywania odbioru. 

8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez 

laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 
8.4. Zgłoszenie do odbioru. 

Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi 
kompletny 

operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 

8.5. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja 

stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie 
wizualnej. 

Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
8.6. Potrącenia. 

Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to 
dokonuje potrąceń jak na wady trwałe. 

8.7. Wyłączenie robót z odbioru. 
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to 

wyłącza te roboty z odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 
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159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 

232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. 

poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774.). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z późn. 

zmianami) 
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r 

poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi 
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami 

wykonawczymi 

[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004 

 
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA- ROBOTY BUDOWLANE 

B.01.00.00. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 
- rozbiórka ścian, filarów z cegły ceramicznej, 

- rozbiórka schodów zewnętrznych i wewnętrznych betonowych zbrojonych, 
- wykucie ościeżnic drewnianych, 

- wybicie otworów w ścianach z cegły, 
- skucie tynków wewnętrznych, 

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, z płytek ceramicznych, 

- wywóz gruzu. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i ich zgodność ze ST i poleceniami Inżyniera. 

 

 
2. MATERIAŁY. 
Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT. 
Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie lub za pomocą dowolnego sprzętu.. 

4. TRANSPORT. 
Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok 

siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału 
wskaże Inwestor. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, 

- zdemontować instalację teletechniczną, 
- zdemontować instalację wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
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wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty rozbiórkowe. 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 

Roboty wykonać w miejscach ustalonych z Inwestorem. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 

- ściany wewnątrz budynku rozebrać ręcznie lub mechanicznie odwieść w miejsce składowania lub wywieźć 
na wysypisko, 

- elementy betonowe (płyty, schody) rozebrać ręcznie lub mechanicznie odwieść w miejsce składowania lub 
wywieźć na wysypisko, 

- gruz i ziemię należy wywieźć na wysypisko z opłatą za składowanie. 

5.2.2. Obiekty powierzchniowe 
- tynki, okładziny ceramiczne ścian i podłóg skuć ręcznie lub mechanicznie odwieść w miejsce składowania 

lub wywieźć na wysypisko, 
- posadzkę z tworzyw sztucznych , płytek ceramicznych rozebrać ręcznie lub mechanicznie odwieść w 

miejsce składowania lub wywieźć na wysypisko, 
- elementy stolarki zdemontować , wykuć ręcznie odwieść na miejsce składowania lub wywieść na 

wysypisko. 

5.2.3. Obiekty liniowe 
- wykucie bruzd w murach wykonać mechanicznie lub ręcznie, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości polega na: 

- sprawdzeniu kompletności wykonania 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania 

dokonać na budowie. 
Jednostką obmiarową przy robotach rozbiórkowych jest: 

- [m3, szt] - rozbieranych konstrukcji i robót ziemnych, 
- [m2] - dla rozbieranej stolarki, tynków i posadzek. 

- [m] – bruzdy w murach. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Nie występują. 

 

 
B.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem: 

- wykopów pod fundamenty, 
- podkładów gruntowych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część 

dokumentacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, 

przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 

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

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą 
następujące czynności: 

- wykonanie wykopów pod fundamenty, 
- wykonanie podbudów z kamienia łamanego, piasku, piaskowo-żwirowej 
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- formowanie nasypów, 

- zagęszczanie gruntu, 

- transport gruntu . 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wykopy 

Do wykonania robót materiały nie występują. 
2.2. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie i posadzki z piasku zwykłego. 

Do wykonania podkładu pod posadzki stosować piaski zwykłe oraz pospółki. 

2.3. Podbudowa z kruszywa łamanego. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.4. Podbudowa piaskowo-żwirowa 

Materiałem do wykonania podbudowy piaskowo-żwirowej stabilizowanych mechanicznie powinien być 

Piasek i żwir. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu 

dowolnego sprzętu np. koparki, łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagęszczania. 

 
4. TRANSPORT. 

Samochody- wywrotki, taczki. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

5.1. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie z piasku zwykłego i pospółki. 
5.1.1.Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie: 

- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki. 
- przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
- całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 

- wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora 
- dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm. 

 

 

5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o 
grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 

osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego 

o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m 
Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 

kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i 

wibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 
penetrować warstwę kruszywa grubego. 

 
6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z normami: 

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
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- kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia podłoża i jakości gruntu go 

budującego. 

- bieżąco kontrolować zasypkę gruntową, materiał do zasypki, grubość i równomierność warstw zasypki, 
stopień jej zagęszczenia (laboratorium). 

6.1. Badania w czasie robót 
6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość profilowanego podłoża nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 

cm. 
6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łatą co 20 m w kierunku 
podłużnym. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą co najmniej 10 razy na 1 km. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.1.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 

Różnice miedzy rzędnymi projektowanymi i pomierzonymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm. 
6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 

od podanego w tablicy 1. 
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 wg PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 

równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża 

Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych: 
Wszystkie powierzchnie, które wskazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt 6.2.. 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości minimum 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- podkład pod nawierzchnię z piasku zwykłego, korytowanie.- [m2] 

- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 
[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

[5] PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

[7] PN-78/B-067l4/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

[8]PN-80/B-O6714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
[9]Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.Wydawnictwo ITB  

Warszawa 1988. 
 

B.03.00.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
fundamentowych (dla fundamentów posadowionych bezpośrednio na gruncie). 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w p. l.l. 
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1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej. 

Roboty obejmują następujące czynności : 

- komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i 
mechanicznych gruntów (przed ułożeniem betonów podkładowych), 

- sprawdzenie środków zabezpieczających przed przemarznięciem podłoża, przed zalaniem wykopu przez 
wody 

powierzchniowe lub opadowe, 

- wykonanie podbudowy z chudego betonu, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w poziomie fundamentów, 

- wykonanie fundamentów betonowych w postaci stóp, ław, 
- wykonanie zasypek bezpośrednio przy ścianach oraz poza ścianami (patrz roboty ziemne budowlane). 

 

2. MATERIAŁY. 
Beton konstrukcyjny C20/25, beton podkładowy C8/10, deskowanie z tarcicy, drewniana obudowa wykopów 

(przyjąć przekroje typowe), zbrojenie ze stali AIIIN (RB500W), gwoździe budowlane. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY. 
Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne. 

 

4. TRANSPORT. 
Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompą do podawania betonu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Roboty winny być prowadzone tak, by nie naruszyć struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego) poniżej 

fundamentu. W pierwszej kolejności winny być wykonane fundamenty najgłębsze. Roboty przy budynku 

istniejącym prowadzić z dużą ostrożnością – odkrycie ław może być wykonane odcinkami nie dłuższymi niż 
1,5m, a odległość między nimi nie może być mniejsza niż 4,5m. 

 
6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowości usytuowania fundamentów w planie i na sprawdzeniu 
poziomu 

posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót: ciesielskich, 

betonowych i izolacyjnych. 
Wg wymagań wspólnych. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Przy odbiorze robót należy zwrócić uwagę na zakres tolerancji wymiarów i odchylenia: 

w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny być większe niż 5 cm , 

odchylenia od wierzchu nie większe niż 2 cm. 
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać: dla podstawy o szerokości � 2 

m-l cm dla podstawy o szerokości > 2m-2cm . 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Nie występują. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-8l/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

[2] PN-B-02479: 1998 - Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna 

 
B.04.00.00. ROBOTY BETONOWE 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich związanych z wykonaniem podkładów, poduszek betonowych, fundamentów i obrzeży 

schodów betonowych. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wg. dokumentacji projektowej. 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej. 
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Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

elementów i obiektów z betonu, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań, szalunków, 

- układaniem, zagęszczaniem i pielęgnacją mieszanki betonowej. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót. 

W zakres robót wchodzi miedzy innymi: 

- wykonanie podkładów betonowych, 
- wykonanie stóp fundamentowych, 

- wykonanie elementów murków i schodów żelbetowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora. 

 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement 

2.1.1.1.Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-

B- 

30000:1990 o następujących markach: 
marki „25" - do betonu klasy C8/10-C20/25 

marki „35" - do betonu klasy wyższej niż C20/25 
2.1.1.2.Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 

się, 
aby cementy te charakteryzowały - następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9% 

- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

2.1.1.3. Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK conajmniej trzywarstwowe 

wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 

napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 

- masa worka z cementem 
- data wysyłki 

- termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 

przystosowane do plombowania wsypów i wysypów. 
2.1.1.4. Świadectwo jakości cementu  
Każda partia wysłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorcza kontroli jakości zgodnie z PN-
EN 147-2. 

2.1.1.5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
2.1.1.6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można 

wykonać tylko badania podstawowe.  
- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
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- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 

wodzie.  

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
2.1.1.7. Magazynowanie i okres składowania  

a) Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 

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

lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);cement luzem 

 – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane  

do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 

kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych 
składach otwartych, po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania 

w składać zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

3. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 

na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną  

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

wskaźnik rozkruszenia: 

 dla grysów granitowych – do 16%, 

 dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

nasiąkliwość – do 1,2%, 

mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

zawartość związków siarki – do 0,1%, 

zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy  

PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub  

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 
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– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy  

PN-B-06714.26, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

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

oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

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

wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy  

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

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania 
receptury roboczej betonu. 

3.1. Woda zarobowa – wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

3.2. Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

napowietrzająco - uplastyczniających, 

przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej  

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

3.3. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.  

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga  

on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
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niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 

kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych  

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie.  

Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek  

o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 

wykonanych ze stosowanych materiałów.  

Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości 

parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

– 400 kg/m3 – dla betonu klas C20/25 i C25/30, 

– 450 kg/m3 – dla betonu klas C30/35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 

powinna przekraczać: 

wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 
mm, 

wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-

06250 symbolem K-3.  

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 

wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

– metodą Ve-Be, 

– metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi  

w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

4. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych.  

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o śred. nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych  

(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu.  

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu  

lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 

wybór składników betonu, 

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

sposób transportu mieszanki betonowej, 

kolejność i sposób betonowania, 

wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

sposób pielęgnacji betonu, 

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą  

wielkość otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

      dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

      konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo  

z dokładnością: 

±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w 
roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane, co najmniej raz w miesiącu. 

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

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do 
podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

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

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

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grub. do 40 cm, zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

      rurociągu pompy, 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 

niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, podczas zagęszczania 
wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, podczas zagęszczania wibratorami 

wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w 

jednym miejscu w czasie 20÷30 s.,  po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne miejsca 
zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 

wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do 
wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 

długości; czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm 

w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  

z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 

w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 
do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana  

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  

Jeżeli temp. powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce 
robót za pomocą mat lub folii. 

5.4.  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 +5ºC 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 +15ºC 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. Woda stosowana do 

polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

      kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

      wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane.  

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych  
konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

 Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. 

 Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

 Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

szybkość betonowania, 

sposób zagęszczania, 

obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
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– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 

desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być 
jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.  

Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami  

z tworzyw sztucznych albo pianką.  

 

5.1. Elementy żelbetowe konstrukcji budynku 
- fundamenty, 

- strop, wieńce i belki żelbetowe 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” Jednostką 

obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu.  

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR 

–ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”  

 

7.1.  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 w liczbie nie mniejszej niż: 

1 próbka na 100 zarobów, 

1 próbka na 50 m3 betonu, 

3 próbki na dobę, 

6 próbek na partię betonu. 

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. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy  
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 

zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 
PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie  

z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 
12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm.  

Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 

betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
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Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie  

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek 
regularnych o grub. nie większej niż 160 mm i min. wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie 

i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 

badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 Rodzaj badania 
Metoda badania 
wg. 

Termin lub częstość badania 

Badania 
składników 

betonu 

1) Badanie cementu 
 

– czasu wiązania 

– stałość objętości 
– obecności grudek 

–  wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3 

j.w. 

PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej 
partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa 
– składu ziarnowego 

– kształtu ziaren 
– zawartości pyłów 

– zawartości    
      zanieczyszczeń 

– wilgotności 

 
PN-EN 933-1 

PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 

PN-B-06714/12 
 

PN-EN 1097-6 

j.w. 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót  
i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków  

i domieszek 

PN-B-06240  

i Aprobata 
Techniczna 

 

Badanie 

mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę 

roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 

Badanie 

betonu 

1) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii 

betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na 

ściskanie – badania 

nieniszczące 

PN-B-06261 

PN-B-06262 

W przypadkach technicznie uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 

wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

j.w. 5)Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

 

7.2.   Tolerancja wykonania 

7.2.1. Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się  
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w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności  

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  

      z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami  

 podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do  

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne  

w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze  

systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

7.2.2. System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7.2.3. Fundamenty (stopy) 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

7.2.4. Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:      

 ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym  

      oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

–10 mm przy klasie tolerancji N1, 

–5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

– 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

                 -  5 mm przy klasie tolerancji N2 

 

 

 

7.2.5.  Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 

niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 
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10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m  

      nie powinny być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) 

w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

7.2.6.  Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

    ±    5 mm przy klasie tolerancji N2. 

7.2.6.1.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

z  dokumentacją projektową i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie. 
Cena obejmuje:  

zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

oczyszczenie deskowania, 

przygotowanie i transport mieszanki, 

ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,wykonanie przerw dylatacyjnych, 

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp., rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, oczyszczenie stanowiska pracy i 

usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, wykonanie badań i pomiarów 
kontrolnych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

W przypadku robót dodatkowych wycena tych robót będzie wykonana na podstawie ceny jednostkowej. 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

ubytków i transportu na teren budowy, 

Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

[2] PN-88/B-06250 – Beton zwykły 

[3] PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

[4] PN-79/B-06712 - Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  

[5] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu  

[6] PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) – Kruszywa mineralne. Badania 

[7] PN-88/B-32250 – Woda do betonów i zapraw 

[8] PN - B -19701 – Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 

[9] PN -74/B-06261 – Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

[10] PN -74/B-06262 – Nieniszczące badania konstrukcji betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

[11] PN –B-03150 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

[12] Instrukcja ITB nr. 206/77  

 

B.05.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE  

 

1. ZBROJENIE BETONU 

1.1. WSTĘP 

1.1.1Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w elementach w/w 
obiektu : 

- fundamenty, 
-strop, wieńce i belki żelbetowe 

1.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.4.1.1. Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację 

projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 

robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 

budynków. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia, 

- montażem zbrojenia, 
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- kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, płyty, belki, podciągi oraz 
konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów. 

1.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 

czynny. 

1.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01). 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne”  

2.1. Stal zbrojeniowa konstrukcji żelbetowych  

2.2. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 

2.3.  Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 

podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów  

(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 

– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Drut montażowy 

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

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu lub tworzywa. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3. SPRZĘT I  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne”  

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 

spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.  

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 

sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.  
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Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych.  

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone.  

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.  

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”  

4.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

4.2.  Przygotowanie zbrojenia 

4.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, 

a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

4.2.2. Czyszczenie prętów 

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

błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź też przez piaskowanie.  

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

4.2.3.  Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość  

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

4.2.4.  Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży.  

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

4.2.5.  Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23  

Normy PN-S-10042.  

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę,  

wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I.  

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm.  

Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie  

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

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

4.3. Montaż zbrojenia 

5.3.4.3.1. Wymagania ogólne 

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. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie  

słonej wody. 
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Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej: 

0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów,  

0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt,  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.4.3.2. Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.  

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy  

do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych  

ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych  

dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

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

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne”  

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 

6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

      z dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 

inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

6.2.  Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 

prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, zachowania wymaganej projektem 
otuliny zbrojenia. 
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Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny, 

rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone  

w przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno  

      przekraczać 3%, 

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, 

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi  

poleceniami Inspektora nadzoru. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie. 

Cena obejmuje:  

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją  

projektową i niniejszą ST, wykonanie badań i pomiarów, oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, 

stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
W przypadku robót dodatkowych wycena tych robót będzie wykonana na podstawie ceny jednostkowej. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 

Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
 ubytków i transportu na teren budowy, 

Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Normy: 

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

IDT-ISO 6935-1:1991 

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

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

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

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

PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 

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

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 

  2. BI 8/92 poz. 38 

Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

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

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

 

B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE  

 
1. WSTĘP 

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

i odbioru konstrukcji drewnianych – Więźby dachowej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 

montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
 -wykonanie i montaż konstrukcji więźby dachowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

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

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  
Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru (inżyniera). 

 

2.  MATERIAŁ 
 Drewno – do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed  

      szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
            Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja  

            techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed  
            szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

             

Dla robót wymienionych w pkt. 5.10.1.3. stosuje się drewno klasy K27. wg. następujących  
norm państowych: PN-82/D- 94021. Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN- B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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Łączniki – gwoździe stosować okrągłe wg. BN-70/5028-12, 

                     -  śruby, należy stosować z łbem sześciokątnym wg. PN-EN-ISO 4014:2002 

                     -  śruby, należy stosować z łbem kwadratowym wg.PN-88/M-82121, 
                     -  nakrętki sześciokątne 3wg. PN-EN-ISO 4034:2002 

                     -  nakrętki kwadratowe wg. PN-88/M-882151,  
                           -  podkładki kwadratowe pod śruby wg. PN-59/M82010 

                           -  wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82501 

                           -  wkręty do drewna z łbem stożkowym wg. PN-85/M-82503 
                           -  wkręty do drewna z łbem kulistym wg. PN-85/M-82505 

 
Środki ochrony drewna – do drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 

05.08.1989r. 
a)  środki do ochrony przed grzybami i owadami, 

b)  środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśniami, 
c)  środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor 
Nadzoru . 

      Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru  
       wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu i transportu. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
            zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

 Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
4.WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

  „Wymagania ogólne” pkt.5. 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
   zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

   wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

   wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

   na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

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

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  

   projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

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

 Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które  

 zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów  
 konstrukcji. 

 

4.2. Więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną, 

Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
Lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 2 mm. 

 Długość elementów wykonanych wg. wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 

więcej jak 2 mm. 
 Dopuszcza się następujące odchyłki: 

            W rozstawie belek lub krokwi:  
                                                           - do 2 cm w osiach rozstawu belek, 

                                                           - do 1 cm w osiach rozstawu krokwi, 
            W długości elementu do 20 mm, 

            W odległości między węzłami do 5 mm. 

            W wysokości do 10 mm. 
 

Elementy więźby dachowej stykającej się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwa papy. 

 

4.3. Warunki wykonania robót  
                     Konstrukcja dachu. 

Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej..   
 Krokwie mocować do murłat, które przykręcać należy do wieńca więźby dachowej (bezpośrednio 

pod murłatami). 
 Drewno konstrukcyjne C27.  

 

5.  OBMIAR ROBÓT 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych  i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

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

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne”  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami  

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie oględzin, 
wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

- Dokumentacja techniczna i SST, 

- Dziennik budowy, 
- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
- Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

- Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu  

robót zgodnie z dokumentacja techniczną i SST. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

Obejmuje : 
Zgodność wykonanych robót z dokumentacja techniczną, 

Rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 

Prawidłowość wykonania połączeń, 
Zabezpieczenie drewna, 

Wymiary elementów, 
Prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 

Prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w warunkach 

budowy na podstawie: 
- oceny jakości stosowanych materiałów, 

- warunków klimatycznych w pomieszczeniu, w którym wykonuje się klejenie, 
- zgodności przebiegu klejenia z technologią producenta kleju, 

 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST. 

 
Dla konstrukcji więźby drewnianej: 

 Zgodność z dokumentacją techniczną, 
 Prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji, 

 Prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementów konstrukcji, 

 Prawidłowość wykonania złączy, 
 Prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji, 

 Nieprzekroczenie odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia 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. 
 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002                   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne  

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

                                                 drewna okrągłego i tarcicy. 
PN –82/D – 94021                    Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  

                                                  wytrzymałościowymi. 
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PN-EN 1023-1:2003                 Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996                   System oznaczenia części złącznych. 

 
B.07.00.00 KONSTRUKCJE MUROWE  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

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

1.2. Zakres stosowania SST 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.7.1.1. 

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

  na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, zamurowań  tzn.; 
 ściany z pustaków ceramicznych lub cegły kratówki gr. 12 i 9 cm, 

 ściany z pustaków ceramicznych gr. 25.0 cm kl. 20 MPa, 
 ściany z bloczków betonowych o wytrzymałości na ściskanie 20 MPa 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Roboty murowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy  [1] -  „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 

wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności: 
 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowego, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 

przegrody 

 
2. MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00. 

(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów . 
  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
  Marki zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinna być wykonana mechanicznie. 
 

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

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

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

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

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

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
      Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

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

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

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

 

4. WYKONANIE ROBÓT 
5.6.4.1. Ogólne zasady wykonania robót: 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  
  „Wymagania ogólne” pkt.5. 

  Wymagania ogólne: 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

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

 W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej 

niż po zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości.  

 W miejscach połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowo. 
 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temp. powyżej 0ºC. 

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

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. folią, 

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

  

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

   wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

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

   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

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

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

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

Warunki wykonania robót 
 

Projektowane prace budowlane murowe: 
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 ściany fundamentowe z bloczków betonowych,  

 ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych. 

 

5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

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

 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
  5.6.6.1.  Wymagania ogólne. 

  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna,  
wody, oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 

wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
 jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, 

Do obowiązku 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 i SST.  
5.6.6.2.  Wymagania technologiczne 

 
   Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenia zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniami i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtów cegły, bloczków, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenie, 
- przełomu ze zwróceniem szczegółowej uwagi na zawartość margla w cegle, 

     Zaprawy przyjąć wg. technologii zalecanej przez producenta. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiorowi częściowemu, 
c) Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
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które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna, 

 Dziennik budowy, 

 Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 Protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 Protokół odbioru materiałów i wyrobów, 

 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przez budowę,  

 Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia 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. 

Cena obejmuje:  

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-68/B-10020        Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-1250:1996      Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu powszechnego użytku. 

PN-B-3000:1990      Cement portlandzki 

PN-86/B- 30020       Wapno    
PN-EN 1339:2003    Kruszywa do zaprawy. 

 
 

 

 
B.08.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem: 
-  nadproży stalowych w części istniejącej budynku,  
- schodów stalowych zewnętrznych, 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.(kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

 ceowniki C160 
 ceowniki C200 
 dwuteowniki IPE 140 
 L60x6 
 Ro 48,8x3,6 
 Ro 33,7x3,2 
 Ro 42,4x3 
 Ro 15x2 
 Powłoki malarskie 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
Każda partia materiałów i wyrobów dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru oraz: 

Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
3.  SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano 
w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
ponosi Wykonawca. 

   
4.1.  PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZY MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH : 

 Cięcie – brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metali po cięciu, miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

 Składanie zespołów -  części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co 
najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. 

 Połączenia na śruby  
– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 

zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
- nakrętka i łeb śruby powinien bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 

powierzchni. 
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- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 
smaru. 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 Montaż konstrukcji 

-  montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Kolejne elementy modą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych.  

Połączenia wykonywać j.w. Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów 
powstałe podczas transportu i składowania. 

5.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz 
KNNR – ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01)„Wymagania ogólne” pkt 6 i 8. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem.  
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

 Dokumentacja techniczna i SST, 
 Dziennik budowy, 
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja techniczną i SST. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robot 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  Odbioru ostatecznego robót dokonuje 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 9 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 5.2.5. Cena 
obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa. Dla robót 
wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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 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. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  Warunki 
techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. Inne normy podane w 
pkt.5.9.2. 

 

B.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE  
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejsze szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
 wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

 przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.6.1.1. 

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

wykonania izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
 Izolacje przeciwwilgociowe, 

 Izolacje termiczne. 
1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 

1.5. w/w roboty powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - „ Ustawa Prawo budowlane” z dnia 7 lipca1994 

r. (  Dz. U . Nr . 106/00 poz. 1126 - nr 80/03 poz.718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 
wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowego, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 

przegrody 
 

2. MATERIAŁ 
 Ogólne wymagania dotycz. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00. 

 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 

 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej powinny odpowiadać  
 wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany  

 materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
   Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów  

    materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora  

    nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

         norm polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  
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 lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa ITB lub świadectwa  

 badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
 Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w (SST). 

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

   Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować materiały określone  

    w projekcie technicznym. 
 

3.  SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  
   „Wymagania ogólne” pkt.5. 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

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

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

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

 
4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 

 

- pozioma posadzki na gruncie 2 x membrana izolacyjna podwójnie laminowana folia polietylenowa z 
bitumiczno-kauczukową masą klejąco-uszczelniającą. 

- pozioma ław i ścian fundamentowych 2 x papa podkładowa (najlepiej termozgrzewalna) na lepiku, 
połączona na zakład lub 2 x folia budowlana PCV wykonana ze specjalnych komponentów, atestowana 

folia fundamentowa PCV 
- pozioma w pomieszczeniach mokrych (łazienkach) 2 x folia budowlana lub folia w płynie, 

- pionowa ścian fundamentowych warstwa 2 x dysperbit, 

 
4.2. Izolacja termiczna; wykonać zgodnie z  technologią producenta materiałów oraz wg. PT archit. 

- wieńców, nadproży i ścian zewnętrznych parteru i piętra styropian EPS 70 gr. 15,00 cm 
(λ = 0,040 W/(m*K)) 

- ścian fundamentowych i piwnic styropian EPS 70 lub styrodur gr 12,00cm  

(λ = 0,035 W/(m*K)) 
- stropu nad II piętrem wełna mineralna gr. 25 cm (λ = 0,035 W/(m*K)) 

- posadzki na gruncie styropian EPS 100 gr. 5,00 cm(λ = 0,035 W/(m*K)) 
- strop nad piwnicą styropian EPS 100 gr. 5 cm (λ = 0,035 W/(m*K)), oraz wełna mineralna gr. 10 

cm (λ = 0,035 W/(m*K)) 
- stropów międzykondygnacyjnych styropian EPS 100 gr. 5 cm (λ = 0,035 W/(m*K)), 
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5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne”.  
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych  i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

  „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. Do obowiązku 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 i SST.  

   Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzonych przez 
   producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

   Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości  

   nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
   Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

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

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

 Dokumentacja techniczna i SST, 
 Dziennik budowy, 

 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

 wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
 zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

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

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia 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. 

Ceny obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem prac: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 przygotowanie materiałów izolacyjnych, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wys. do 4 m, 

 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

 pokrycie konstrukcji (elementu) materiałem izolacyjnym, 

 oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiałów, 

 likwidacja stanowiska pracy. 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

 PN -74/B -24620           Lepiki asfaltowe stosowane na zimno, 
 PN -74/B - 24622          Roztwory asfaltowe do gruntowania 

 PN - 92/B–27619          Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej, 

 PN - B–27620:1998      Papa asfaltowa na welonie szklanym, 
 PN - 61/B-10245           Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

   PN - B-27617/A1:1997  Wymagania dla papy I/400 na tekturze o gramaturze 400g/m² 
   PN - B-24625:1998        Wymagania. Roztwór i Lepik asfaltowy na gorąco.  

   PN - 75/B-30175            Kit asfaltowy KF. Wymagania. 

   BN -70/6112-24             Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania. 
 Inne dokumenty:            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C:  

                                       Zabezpieczenia i izolacje, wydane przez ITB – Warszawa 2004.r. 
 

B.10.00.00 POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 

1. WSTĘP 

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

pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

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

na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 
ponad dach budynku tzn.: 

 Pokrycie dachu, 
 Obróbki blacharskie, 

 Rynny i rury spustowe, 
 

1.4. Określenia podstawowe  

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

 
2. MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00. 
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(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
  Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
        norm polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 

3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w  

ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

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

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

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

 
4.2. Warunki wykonania robót; 

 
 Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej 

  rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. 

 
Pokrycie dachu: blachodachówka 

 
 Obróbki blacharskie otworów przy przejściach projektowanej instalacji wentylacji grawitacyjnej przez 

połać dachową należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej, wg. PN-EN 501:1999,  

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

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

 
 Połączenie z budynkiem uszczelnić przy pomocy obróbki blacharskiej z wypełnieniem  

szczelin masami silikonowymi, odpornymi na działanie czynników atmosferycznych.  
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 Połączenie pokrycia z ocieploną ścianą budynku wykonać poprzez systemową listwę (profil) 

dystansową nie powodującą zniszczenia warstw wierzchnich systemu ociepleniowego przy 
prowadzeniu prac montażowych.  

 
5. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w 
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

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

Inspektora nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”, 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne”. 

 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami  

podanymi. Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie  
Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja techniczną i SST. 
 

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

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 Sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
 Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego  
w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 
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 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. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 501:1999               Elementy dekarskie wykonane z blachy cynk – miedź - tytan. Wymagana  

                                       i badania przy odbiorze. 
PN-EN 988:1999               Wymagania dot. materiałów . 

 

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE 
 

B.11.00.00 TYNKI, OCIEPLENIE ORAZ OKŁADZINY WEWN. I ZEWN 
 

1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST, 

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

wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg. poniższego. 
 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 

  Okładziny ścienne z płytek glazurowanych i innych 

  Tynki, ocieplenie i okładziny zewnętrzne 

 

 

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

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994r.(  Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 

wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowego, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  

 izolacyjności cieplnej przegrody 

 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne” pkt. 

1.5., SST  kod 45411000 „Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych” pkt. 1.3.oraz ze 
względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i techniki wykonania powinny 

odpowiadać normie : 
 PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

        PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 

 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  

      z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

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

  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 

2.   MATERIAŁ 
   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST B-00.00.00.(kod 

45000000-01) „Wymagania ogólne”. 

 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru. 

 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST). 
 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

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

 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  

 jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”,  
 oraz PN-B-06250. 

 

 Woda – do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodą  
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych.  

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 

 Piasek - powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.  

 Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty  
 i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

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

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

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

 
4.    WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  
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  „Wymagania ogólne” pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

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

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych 

w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

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

na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
  robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

 
4.2. Warunki wykonania robót tynkowych i okładzin 

 
 w pomieszczeniach użytkowych, na nowych przegrodach wykonać tynki gipsowe maszynowe;  

 wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudować płytami GKF 2x 1,25 cm na 
stelażu stalowym z izolacją z wełny mineralnej miękkiej. 

 we wszystkich pom. sanitarnych wykonać okładzinę z płytek ceramicznych glazurowanych wym. 

30x30 cm do wys. 220 cm z zastosowaniem flizówek z PCV (wewn. i zewnętrznych), przed 
ułożeniem płytek ściany należy zaimpregnować folią w płynie. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne, 

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

 Tynki należy wykonywać w temperaturze  nie niższej niż + 5 ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0ºC. 

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych 

w okresie  obniżonych temperatur”. 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 
 

Przygotowanie podłoży 

   Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
 

Spoiny w murach ceglanych  
   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 

należy zwilżyć wodą. 
 

   Wykonywanie tynków zwykłych  
 

  Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

               PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002 
  Sposób wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  

         z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
  Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny 

być zgodny z normą PN-70/B-10100. 

 Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  
         w sposób  standardowy. 

 Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych. 
 Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać wg. pasów i listew kierunkowych. 
  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

   Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 
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  Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:  

         tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie  

         oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
 Sufity masywne pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń z sufitami podwieszonymi)  

            – tynk gipsowy 0,5 cm. 

 Ściany  murowane (za wyjątkiem części przewidzianych do położenia okładzin 

      ceramicznych) – tynk gipsowy 0,5 cm. 
 Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wykonać szpachlowanie gipsowe spoin pomiędzy płytami. 

 Na narożnikach wypukłych ścian stosować metalowe listwy wzmacniające. 

  

   Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  

   wykonania tynków wewnętrznych powinny odpowiadać normie : 
 

 PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
  przy odbiorze oraz  PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i 

wymagania 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
        PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 

 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  
        z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, właściwości i znakowanie. 
 PN –EN 87:1994      Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, 

                                       właściwości i oznakowanie. 

 PN-EN 159:1996     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
                                      E>10%. Grupa B III. 

 
Tynki zewnętrzne, okładziny i ocieplenie 

 

 Cokół i okładzina ścian z płytek klinkierowych. 
 Balustrada zewn. Stalowa. 

 Okładzina ścian z paneli drewnianych 
 

5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne”.  

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

projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych  

dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

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

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
 i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

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

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
   Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

  „Wymagania ogólne”. 

   Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie  
   PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokum. powykonawczej. 
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 Jakość zastosowanych materiałów  i wyrobów, 

 Prawidłowość przygotowania podłoża, 

 Mrozoodporność tynków zewnętrznych, 
 Przyczepność tynków do podłoża, 

 Grubość tynku, 
 Wygląd powierzchni tynku, 

 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
 

  Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  
   wykonania powinny odpowiadać normie : 

 PN-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

        przy odbiorze, 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych  

        w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  

        z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody,  

oraz kruszyw  i innych materiałów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki  
tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  

jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do obowiązku 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 i SST.  

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

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

 Dokumentacja techniczna i SST, 
 Dziennik budowy, 

 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

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

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych  
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

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

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

 dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST. 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,  

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 
7.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 Przygotowanie stanowiska roboczego, 

 Przygotowanie zaprawy, 

 Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  
      na wys. do 4 m, 

 Przygotowanie podłoża, 

 Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
 Siatkowanie bruzd, 

 Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementów, 
 Wykonanie tynków, 

 Reperacja tynków po dziurach i hakach, 
 Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 Likwidacja stanowiska roboczego. 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia 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. 

 
8.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

 6.1.8.1. Normy 
 PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 

 PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-B-30020:1999 Wapno. 
 PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
 PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości. 

 Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B- Roboty wykończeniowe, 
 Zeszyt 1 „tynki”, wydanie ITB – 2003 r. 

 
B.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

 

1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

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

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/pwp_cd/bazyasp/pubs/agnieszkak/normy_metryka_3ef1a4e62d.htm?f=hitlist&q=*tynki%20gipsowe*%20AND%20%5Bfield%20typ%20%3A%20norma%5D&x=Advanced&opt=&skc=80000002000009D0&c=curr&gh=1&2.0#LPHit1
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przy zlecaniu i realizacji robót . 

 

1.3. Zakres robót objętych SST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg. poniższego. 
 

 Malowanie tynków wewnętrznych, 

 Malowanie konstrukcji stalowych i ślusarki, 
 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” oraz 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” - 387/2003.  „Powłoki malarskie zewnętrzne i 

wewnętrzne”. 

 
2. MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

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

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

   materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

   nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

  Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub  
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania  przez Inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  
Technicznych (SST). 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
        norm polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 

 

3.   SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

Transport farb winien odbywać się zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5ºC, i należy 
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transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 

lub drogowym. 

 
4.   WYKONANIE ROBÓT 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne” pkt.5, 
oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” część B, zeszyt 4. „Powłoki 

malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”  Warszawa 2003 r. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

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

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

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

 
Ściany i sufity pomieszczeń użytkowych malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowań 

wewnętrznych w kolorach : 
- sufity – kolor biały RAL 9003, 

- ściany i lamperie – do uzgodnienia z Użytkownikiem, 

 
Korytarze i klatki schodowe malować farbami emulsyjnymi, odpornymi na szorowanie i ścieranie, 

Stolarka drzwiowa – biała, dostarczana przez producenta nie wymaga malowania.  
 

Kolorystyka wewnętrzna 
- stolarka drzwiowa drewniana i stalowa zgodnie z zestawieniem stolarki 

- stolarka okienna biała (dostarczana w stanie gotowym), 

- posadzka z płytek gresowych w przestrzeni kl. schodowych - kolor do uzgodnienia  
- balustrady w klatce - naturalny kolor stali polerowanej,  

- posadzki z z płytek gresowych - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem, 
- posadzki z paneli kolor do uzgodnienia z użytkownikiem, 

- ściany w pomieszczeniach - kolor jasny do uzgodnienia z użytkownikiem, 

- sufity w pomieszczeniach - kolor biały RAL 9003, 
 

Kolorystyka elewacji: 
- zgodnie z elewacjami 

 

Drewnianą więźbę należy zaimpregnować, (zgodnie z instrukcją producenta) – przeciw grzybom, pleśniom i 
owadom oraz przed działaniem ognia (np. FOBOS M2 lub OCEAN); 

 
5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne”.  

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR – ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” oraz „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót  
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 budowlanych” nr 387/2003 – „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” 

 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami. 
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie. 

Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

 Dokumentacja techniczna i SST, 
 Dziennik budowy, 

 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

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

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

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i  SST. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia 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. 
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8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-B-10102: 1991             Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-B-EN–ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoża 

                                           oraz przyczepności międzywarstwowej. 
PN-C-81607:1998              Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

                                           kopolimeryzowane styrenowane. 

PN-C-81802:2002              Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 
PN-C-81901:2002              Farby olejne i alkidowe, 

PN-C-81913:1998              Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 
PN-C-81914:2002              Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków, 

Instrukcje producentów oraz  „Warunki techniczne wykonywania robót budowlanych”.( 2003 r.) 

 
B.13.00.00 POSADZKI 

 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiotem SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru posadzek. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

 

1.3. Zakres robót objętych w SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,  

 Podłoża  betonowe  

 Posadzki z płytek ceramicznych, 

    

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

    

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
  

 Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo 

 budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(  Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić  
 obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 

 podstawowych dot. w szczególności: 
 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowego, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  

            izolacyjności cieplnej przegrody 

 
2.  MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w  

ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

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

 
4.   WYKONANIE ROBÓT 

 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne”. 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

projektowej lub przekazanych  na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 

      6.3.4.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 

 i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem  
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

       6.3.4.1.1.  Wymagania podstawowe. 

 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza  niż: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  

     paskiem papy. 
 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu  
      co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
 Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,  

     ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
 Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,  

     zgodnie z ustalonym spadkiem.  
     Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu,  

     nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm.  
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     Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny  

     przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
    np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie  

    powierzchni wodą. 

       4.2.   Wykonywanie posadzki z paneli, 

 Do wykonywania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
 budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie  

 z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

4.2.1.  Przygotowanie podłoży 
 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione  

     przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 
 Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

 Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C 
i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

 Panele podłogowe należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 
godziny przed układaniem. 

 Panele należy kleić przy użyciu klejów zalecanych przez producenta  
     oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

 Panele powinny przylegać całą powierzchnią do podłoża. 

 Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc ze szczelinami, fałdami itp. 
 Spoiny między panelami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek  

     dopuszcza się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej 
niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 

 Posadzki z paneli  należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW.  
 Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane  

     w narożach wklęsłych i wypukłych. 

4.3.    Posadzki cementowe  
 Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 

zaprawy cementowej. 
 Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 

grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
 Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 

 W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola  

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy  
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy 

posadzkach jednowarstwowych. 

 Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię 
wyrównać i zatrzeć na gładko. 

 
Zaprojektowano następujące posadzki: 

 płytki ceramiczne, 

 panele 

5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” .  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
 i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

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

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
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„Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi 
poniżej. 

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

dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

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

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,  
wilgotnościowych).  Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie  
Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wody, kruszyw  
oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  

inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, 

betony zwykłe PN-B-06250, PN-B-06714,26 – zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywach, 
Powierzchnia betonu powinna spełniać warunki wg. PN-B-10260. oraz należy pamiętać  

o pielęgnacji betonu wodą w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4. 
Do obowiązku 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 i SST.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom: 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

  wymaganiom technicznym. 

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

 4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić  
        na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania  

       prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń  
       z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy  
  wykonać przez ocenę wzrokową 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
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w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i  SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa . 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia 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. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

                           powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

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

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.  

                                 Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

  

 
 

 
 

 

 
B.14.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 
1.   WSTĘP 

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

robót stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robot. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie montażu bram, stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 

 okna zewn. i drzwi wewnętrzne wg. zestawienia stolarki. 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.   MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.(kod 

45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  norm polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 
3. SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w  
ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów  technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
   

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
ponosi Wykonawca.  

 

5.   OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR -ach Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

  „Wymagania ogólne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  
   PN-88/B-10085+zmiana A1 i /A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
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 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami  

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie  
oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

   
Ocena jakości powinna obejmować: 

 Sprawdzenie zgodności wymiarów 

 Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz 
z elementów dostarczonych do odwzorowania, 

 Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcji, 

 Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
 

Roboty podlegają odbiorowi. 
Do obowiązku 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 i SST. 

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

 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

 Dokumentacja techniczna i SST, 
 Dziennik budowy, 

 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 

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

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

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

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg. zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i  

SST. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie: 
 Dostarczenie gotowej stolarki, 

 Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym  
obiciem listwami, 

 Dopasowanie i wyregulowanie, 

 Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia 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 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5      nawiewniki szczelinowe 

PN-B-10085:2001                             Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180                                 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B-94000                                 Okucia budowlane. Podział. 
PN-78/B13050                                  Szkło płaskie walcowane. 

PN-B-30150:97                                 Kit budowlany trwale plastyczny. 

PN-C-81901:2002                             Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe    
                                                       Nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

PN-C-81607:1998                             Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 
                                                       Kompolimeryzowane styrenowane 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1(PR5)84. Stolarka budowlana. 
Poradnik – informator. BISPROL 2000. 

 

 
 

 
 

 


