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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WO - 00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE



1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z remontem dachu budynku Gminnego O�rodka Kultury 

w Lubrzy 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja opisuje przewidziane projektem zadanie, uwzgl�dniaj�c wymagania 

Zamawiaj�cego oraz konkretne warunki realizacji zadania, które s� niezb�dne do okre�lania 

wymaganego standardu i jako�ci. 

Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w 

przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewno��, �e podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych obj�tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Ilekro� w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – nale�y przez to rozumie�: 
a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 

b) budowl� stanowi�c� cało�� techniczno-u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – nale�y przez to rozumie� taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nale�y przez to rozumie� budynek wolno stoj�cy 

albo budynek o zabudowie bli�niaczej, szeregowej lub grupowej, słu��cy zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowi�cy konstrukcyjnie samodzieln� cało��, w którym dopuszcza si�
wydzielenie nie wi�cej ni� dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i  

lokalu u�ytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj�cej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 

1.4.4. budowli – nale�y przez to rozumie� ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub 

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

techniczne, wolno stoj�ce maszty antenowe, wolno stoj�ce trwale zwi�zane z gruntem 

urz�dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje przemysłowe lub urz�dzenia techniczne, oczyszczalnie 

�cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a tak�e cz��ci budowlane urz�dze� technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urz�dze�) oraz fundamenty pod maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod wzgl�dem 

technicznym cz��ci przedmiotów składaj�cych si� na cało�� u�ytkow�. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – nale�y przez to rozumie� niewielkie obiekty, a w 

szczególno�ci: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy�e przydro�ne, figury, 

b) pos�gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) u�ytkowe słu��ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz�dku, jak: piaskownice, hu�tawki, 

drabinki, �mietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – nale�y przez to rozumie� obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało�ci technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany nie 

poł�czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda�y ulicznej i 



wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz�dzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – nale�y przez to rozumie� wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym 

miejscu, a tak�e odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na 

przebudowie, monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej 

konserwacji. 

1.4.10. urz�dzeniach budowlanych – nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z 

obiektem budowlanym zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu lub 

gromadzeniu �cieków, a tak�e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki. 

1.4.11. terenie budowy – nale�y przez to rozumie� przestrze�, w której prowadzone s� roboty 

budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane – nale�y przez to rozumie�
tytuł prawny wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budow� – nale�y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c�
na rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa 

obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z 

zał�czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i 

ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

ksi��k� obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod� monta�u – tak�e dziennik 

monta�u. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkni�tym – nale�y przez to rozumie� teren zamkni�ty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronno�ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, b�d�cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn�trznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zło�a, b�d�cy w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – nale�y przez to rozumie� pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu, 

stwierdzaj�c� jego przydatno�� do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. wła�ciwym organie – nale�y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła�ciwo�ci 

okre�lonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodno�ci, 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 poł�czeniu stanowi�cym 

integraln� cało�� u�ytkow�. 
1.4.20. organie samorz�du zawodowego – nale�y przez to rozumie� organy okre�lone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz�dach zawodowych architektów, in�ynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó�n. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – nale�y przez to rozumie� teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – nale�y przez to rozumie� kwot� nale�no�ci wnoszon� przez zobowi�zanego za 

okre�lone ustaw� obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła�ciwy organ. 



1.4.23. drodze tymczasowej (monta�owej) – nale�y przez to rozumie� drog� specjalnie 

przygotowan�, przeznaczon� do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzian� do usuni�cia po ich zako�czeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – nale�y przez to rozumie� dziennik wydany przez wła�ciwy organ 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do 

kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno�� za prowadzon� budow�. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – nale�y przez to rozumie� – akceptowan� przez Inspektora nadzoru 

ksi��k� z ponumerowanymi stronami, słu��c� do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru 

dokonanych robót w formie wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – nale�y przez to rozumie� laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiaj�cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzania niezb�dnych bada� i prób zwi�zanych z ocen�
jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – nale�y przez to rozumie� wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

równie� ró�ne tworzywa i wyroby niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj�
projektow� i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodno�ci – nale�y przez to rozumie� zgodno�� wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zostały okre�lone – z przeci�tnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – nale�y przez to rozumie� wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub 

innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – nale�y przez to rozumie� uprawnion� osob� prawn� lub fizyczn� b�d�c�
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – nale�y przez to rozumie� roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.4.33. cz��ci obiektu lub etapie wykonania – nale�y przez to rozumie� cz��� obiektu 

budowlanego zdoln� do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych i mo�liw�
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – nale�y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – nale�y przez to rozumie� grupy, klasy, kategorie 

okre�lone w rozporz�dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówie� (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó�n. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj�ca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktyk� zawodow� oraz uprawnienia budowlane, wykonuj�ca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow� obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie��c� kontrol� jako�ci i ilo�ci 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikaj�cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz�dze� technicznych, jak równie� przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawc�
urz�dze� technicznych i maszyn, okre�laj�ca rodzaje i kolejno�� lub współzale�no�� czynno�ci 

obsługi, przegl�dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj�cych ich efektywne i bezpieczne 

u�ytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie� składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczaj� wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełnia� roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczaj� normy przyj�te przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 



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

zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejno�ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalaj�cych szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s� mo�liwe do 

odebrania pod wzgl�dem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzgl�dniaj� przyj�ty stopie�
scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówie� – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówie� publicznych. Składa si� ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniaj�cego. Obowi�zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z postanowieniami rozporz�dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre�lania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiaj�cych z ówczesnych Pa�stw Członkowskich UE stało 

si� obowi�zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówie� publicznych przewidziało 

obowi�zek stosowania klasyfikacji CPV pocz�wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 

2004 r. 

1.4.43. Zarz�dzaj�cym realizacj� umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre�lona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz�dzaj�cym, wyznaczona przez 

zamawiaj�cego, upowa�niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow� w 

zakresie okre�lonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarz�dzaj�cy realizacj� nie jest obecnie 

prawnie okre�lony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka�e dziennik budowy 

oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz��� graficzn�, przedmiar i inne 

dokumenty. 

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione cho�by w 

jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich 

wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe 

wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacj�
projektow� i SST. 

Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, 

od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj�



projektow� lub SST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie 

materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia 

zabezpieczaj�ce, w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 

wł�czony w cen� umown�. 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko�czeniowych Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

b) podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika�
uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, 

dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie 

odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiaj�cego. 

1.5.8. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne 

obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie 

terenu budowy i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 



Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa 

i higieny pracy. 

W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga�
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 

sprz�t i 
odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 

u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

pa�stwowej i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze�
lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. �ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia ci�głych bada� okre�lonych w SST w celu 

udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła spełniaj� wymagania SST w 

czasie post�pu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym 

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione 

z terenu budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do 

robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

3. SPRZ�T 



Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by�
zgodny z ofert�
Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w 

SST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony �rodowiska i przepisy 

dotycz�ce jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 

sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 

technicznych. 	rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie 

mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpocz�ciem robót wykonawca opracuje: 


 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa� si� z cz��ci opisowej i 

graficznej, 


 plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (je�eli jest wymagany), 


 projekt organizacji budowy, 


 projekt technologii i organizacji monta�u konstrukcji wie�y 

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

oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

pi�mie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawc� na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

Robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a tak�e w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez 

Wykonawc�



Nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako�ci 

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST. 

Program zapewnienia jako�ci winien zawiera�: 

- organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 


- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 


- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 


- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 


- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 

elementów robót, 


- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 

robót, 


- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli  

– rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 


- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium, sprz�t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz 

robót. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog�
wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót 

badanych materiałów i dopu�ci je do u�ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 

prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, 

które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez 

Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiaj�cy. 



Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa�
mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada�
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak 

najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. Do umo�liwienia 

jemu kontroli zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami 

SST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 
Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s�
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione 

zostan� przez Wykonawc�. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 

kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 99/98),, 

2. posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: Polsk� Norm� lub aprobat�
techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s�
obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi SST. 

3. znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich partia 

dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 

Wykonawc� w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu 

gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, 

stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 



Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 

numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

  dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

  dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 

  terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

  przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

  daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 

ostatecznych 

odbiorów robót, 

  wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

  stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

  zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

  dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

  dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

  dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. 
Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy 

robót. 

[2] Ksi��ka obmiarów 

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach 

przyj�tych w kosztorysie lub w SST. 

 [3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia 

o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do 

odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budow�, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale�, 
f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 



Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj�
projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia 

wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi�mie. 

Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej 

płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 

Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d�
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub 

sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra�ania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom 

SST. 

B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz�dze� technicznych, 

c) odbiorowi cz��ciowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu r�kojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci 

wykonywanych robót oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 



zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego robót dokonuje si� dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg 

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

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilo�ci) oraz jako�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 

Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 

podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 

odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje 

czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z 

uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

1. dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce 

lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych, 

4. protokoły odbiorów cz��ciowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jako�ci (PZJ), 

8. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze�stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót wła�cicielom urz�dze�, 
10. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 

b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 



Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót zwi�zanych z usuni�ciem wad, które ujawni� si� w okresie r�kojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót (ko�cowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk�
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez 

Wykonawc� i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia�
wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

 robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami, 


 warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 


 warto�� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 


 koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 


 podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

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

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

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

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu 

robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpiecze�stwa ruchu, 

(c) opłaty/dzier�awy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa�
I drena�u, 

(f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 

poziomych, barier i �wiateł, 

(b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

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

(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

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

Zamawiaj�cy. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Ustawy 

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

2016 z pó�n. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

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



– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo�arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó�n. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó�n. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 

10.2. Rozporz�dzenia 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre�lenia polskich 

jednostek organizacyjnych upowa�nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

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

– Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze�stwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

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

Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj�ce rozporz�dzenie w 

sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiaj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

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

Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O�rodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.  Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 

na celu wykonanie rozbiórek wyst�puj�cych w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodz�: 



B.01.01.00. – Rozbiórki 

  - kominów wolnostoj�cych  

  - �cian ogniowych stropodachu  

  - pokrycia z papy wraz z obróbkami blacharskimi  

  - rozbiórki cementowych warstw wyrównawczych  

  - zasypki – warstwy izolacyjnej z �u�la 

  - demonta�e elementów stalowych na dachu 

  - demonta� wyłazu dachowego 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie wyst�puj�. 

3. Sprz�t 

3.1. Do rozbiórek mo�e by� u�yty dowolny sprz�t. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki �rodkami transportu. 

Przewo�ony ładunek zabezpieczy� przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst�pieniem do robót rozbiórkowych nale�y: 
– teren ogrodzi� i oznakowa� zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontowa� istniej�ce zasilanie w energi� elektryczn�, instalacj� teletechniczn� i wodno-

kanalizacyjn� oraz wszelkie istniej�ce uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzi� zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Elementy nale�y rozbiera� r�cznie przy pomocy elektronarz�dzi. Uzyskany gruz wynosi� poza obr�b 

budynku lub spuszcza� rynnami w sposób zabezpieczaj�cy przed powstawaniem zakurzenia. 

6. Kontrola jako�ci robót 

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

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi s�: 
B.01.01.01. – Rozbiórki �cian, �cianek i kominów, oraz zasypek – [m

3
] 

B.01.01.02. – Rozbiórki pokrycia, obróbek i warstw wyrównawczych – [m
3
] 

B.01.01.03. -  Rozbiórka elementów odprowadzenia wody z dachu – [mb] 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj�te B.01.00.00. podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 



9.  Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 

10.2. Ilo�ci robót rozbiórkowych mog� ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU 

1.  Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce zbrojenia 

betonu w konstrukcjach �elbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodz�: 
B.02.01.00. Przygotowanie i monta� zbrojenia pr�tami okr�głymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

B.02.02.00. Przygotowanie i monta� zbrojenia pr�tami okr�głymi �ebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własno�ci mechaniczne i technologiczne stali: 

a) Własno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiada�
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa�niejsze wymagania podano w tabeli 

poni�ej. 
Gatunek  stali �rednica  pr�ta Granica  

plastyczno�ci
Wytrzymało��  
na rozci�ganie

Wydłu�enie 
trzpienia

Zginanie  
a – �rednica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

b) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa� p�kni��, 
naderwa� i rozwarstwie�. 

(3)  Wady powierzchniowe: 

c) Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�. 



d) Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, 

rozwarstwienia i p�kni�cia widoczne gołym okiem. 

e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr�cenia niemetaliczne, 

w�ery, wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne: 

– je�li mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i pr�tów gładkich, 

– je�li nie przekraczaj� 0,5 mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o �rednicy nominalnej 

do 25 mm, za� 0,7 mm dla pr�tów o wi�kszych �rednicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

f) Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu, w który powinien by�
zaopatrzony ka�dy kr�g lub wi�zka stali. Atest ten powinien zawiera�: 
– znak wytwórcy, 

– �rednic� nominaln�, 
– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

g) Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla ka�dej wi�zki czy kr�gu. 

h) Wygl�d zewn�trzny pr�tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by� nast�puj�cy: 

– na powierzchni pr�tów nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszcze�, 
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr�tów i o�ebrowania powinny si� mie�ci�

w granicach okre�lonych dla danej klasy stali w normach pa�stwowych, 

– pr�ty dostarczone w wi�zkach nie powinny wykazywa� odchylenia od linii prostej wi�k-

szego ni� 5 mm na 1 m długo�ci pr�ta. 

i) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

j) Dostarczon� na budow� parti� stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale�y przed 

wbudowaniem zbada� laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma za�wiadczenia jako�ci (atestu), 

– nasuwaj� si� w�tpliwo�ci co do jej wła�ciwo�ci technicznych na podstawie ogl�dzin 

zewn�trznych, 

– stal p�ka przy gi�ciu. 

Decyzj� o przekazaniu próbek do bada� laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 

3.  Sprz�t 

Roboty mog� by� wykonane r�cznie lub mechanicznie. 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna by� przewo�ona odpowiednimi �rodkami transportu �eby unikn��
trwałych odkształce�, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czysto�� powierzchni zbrojenia. 

k) Pr�ty i walcówki przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry, 

lu�nych płatków rdzy, kurzu i błota, 

l) Pr�ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farb� olejn� nale�y opala� np. 

lampami lutowniczymi a� do całkowitego usuni�cia zanieczyszcze�. 
m) Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami nie powoduj�cymi zmian we 

wła�ciwo�ciach technicznych stali ani pó�niejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

n) Pr�ty stalowe u�yte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny by� wyprostowane. 

o) Haki, odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykonywa� wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowie� normy PN-B-03264:2002. 



p) Ł�czenie pr�tów nale�y wykonywa� zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
q) Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� drutem mi�kkim, spawa� lub ł�czy� specjalnymi 

zaciskami. 
c) Monta� zbrojenia. 

r) Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�. 
s) Nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�, pomostów transportowych, 

urz�dze� wytwórczych i monta�owych. 
t) Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio w desko-

waniu. 
u) Monta� zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa� przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 
v) Zbrojenie płyt pr�tami pojedynczymi powinno by� układane według rozstawienia pr�tów 

oznaczonego w projekcie. 
w) Dla zachowania wła�ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera�

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia. 

6.  Kontrola jako�ci 

Kontrola jako�ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz z poda-
nymi wy�ej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� jest 1 tona. 
Do obliczania nale�no�ci przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� (t) zmontowanego zbrojenia, tj. ł�czn�
długo�� pr�tów poszczególnych �rednic pomno�on� przez ich ci��ar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza si� stali u�ytej na zakłady przy ł�czeniu pr�tów, przekładek monta�owych ani drutu 
wi�załkowego. 
Nie uwzgl�dnia si� te� zwi�kszonej ilo�ci materiału w wyniku stosowania przez Wykonawc� pr�tów 
o �rednicach wi�kszych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj�te B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych i 
ulegaj�cych zakryciu oraz odbioru ko�cowego – wg opisu jak ni�ej: 

8.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór ko�cowy – wg SST G.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 
x) Odbiór zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania powinien by� dokonany przez 

Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
y) Odbiór powinien polega� na sprawdzeniu zgodno�ci zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji �elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno�ci z rysunkami liczby 
pr�tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków zł�cz i długo�ci 
zakotwie� pr�tów oraz mo�liwo�ci dobrego otulenia pr�tów betonem. 

9.  Podstawa płatno�ci 

Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 ton�. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygi�cie, przycinanie, ł�czenie oraz monta� zbrojenia za pomoc�
drutu wi�załkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsz� specyfikacj�, a tak�e 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni�cie ich poza teren robót. 

10.  Przepisy zwi�zane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Projektowanie.  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.03.00.00 BETON 

1.  Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót betoniarskich. 

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

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach projektowanego obiektu. 
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.03.02.00 Podbetony. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast�puj�cych markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wy�szej ni� B20 

b) Wymagania dotycz�ce składu cementu 
Wg ustale� normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz�dzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga si�, aby cementy te charakteryzowały si� nast�puj�cym składem: 
– Zawarto�� krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawarto�� glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawarto�� alkaliów do 0,6% 
–  Zawarto�� alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
–  Zawarto�� C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien by� pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosi� 50,2 kg. Na workach powinien by� umieszczony 
trwały, wyra�ny napis zawieraj�cy nast�puj�ce dane: 
z) oznaczenie 
aa)nazwa wytwórni i miejscowo�ci 
bb) masa worka z cementem 
cc)data wysyłki 
dd) termin trwało�ci cementu. 
Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementowagony i cementosomochody wyposa�one we 
wsypy umo�liwiaj�ce grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz�dzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny by� przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) 	wiadectwo jako�ci cementu 
Ka�da partia wysyłanego cementu powinna by� zaopatrzona w sygnatur� odbiorcz� kontroli 
jako�ci zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 



Ka�da partia cementu przed jej u�yciem do betonu musi uzyska� akceptacj� In�yniera. 
f) Bie��ca kontrola podstawowych parametrów cementu 

ee)Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. 
Zakres bada� cementu pochodz�cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada�
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

ff) Ponadto przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si�
przeprowadzenie kontroli obejmuj�cej: 
– oznaczenie czasu wi�zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 
– oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 
– sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle�) nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie 

rozpadaj�cych si� w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka�e niezgodno�� z normami cement nie mo�e by�
u�yty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
gg) Miejsca przechowywania cementu mog� by� nast�puj�ce: 

hh) dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
ków przed opadami) lub magazyny zamkni�te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i �cianach) 

ii) dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urz�dzenia do przeprowadzenia kontroli obj�to�ci cementu znajduj�cego si� w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewn�trznych �cianach). 

jj) Podło�a składów otwartych powinny by� twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczaj�ce cement przed �ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

kk) Podłogi magazynów zamkni�tych powinny by� suche i czyste, zabezpieczaj�ce cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

ll) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�ny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwało�ci podanego przez wytwórc� w przypadku przechowywania 

w składach zamkni�tych. 
mm)Ka�da partia cementu posiadaj�ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinno by�

przechowywana w sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie. 
(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu nale�y stosowa� kruszywo mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym �e marka kruszywa nie powinna by� ni�sza ni� klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny by� wi�ksze ni�: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległo�ci w �wietle mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w jednej płaszczy�nie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed u�yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umo�liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi� bie��c�
kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stało�ci zawarto�ci frakcji 0–2 mm. 

2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga� i bada� tylko w zakresie wytrzymało�ci betonu na 
�ciskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 



– pospółka kruszona 0/40, 

– cement hutniczy 25. Ilo�� cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm
3
, wilgotno�� optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprz�t 

Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno si� odbywa�
wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� stosowania mieszarek wolno 

spadowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) 	rodki do transportu betonu 

nn) Mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

oo) Ilo�� „gruszek” nale�y dobra� tak aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z 

uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

pp) Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. 

qq) Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

rr) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie 

wagowo, z dokładno�ci�: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. 

ss) Przy dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dnia� korekt� zwi�zan� ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

tt) Mieszanie składników powinno si� odbywa� wył�cznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania si� stosowania mieszarek wolnospadowych). 

uu) Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie jednak nie powinien by� krótszy ni� 2 

minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

vv) Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�li-
wiaj�cej łatwe ich opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi�zuj� odr�bne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga si� sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

ww) Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi�: poło�enie zbrojenia, 

zgodno�� rz�dnych z projektem, czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek dystansowych 

zapewniaj�cych wymagan� wielko�� otuliny. 

xx) Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75 m od 

powierzchni, na któr� spada. W przypadku gdy wysoko�� ta jest wi�ksza nale�y mieszank�
podawa� za pomoc� rynny zsypowej (do wysoko�ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 

(do wysoko�ci 8,0 m). 

yy) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� dokumentacji 



technologicznej, która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio 

z pojemnika lub ruroci�gu pompy, b�d� te� za po�rednictwem rynny, 
– warstwami o grubo�ci do 40 cm zag�szczaj�c wibratorami wgł�bnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z pojemnika lub 

ruroci�gu pompy. W płytach o grubo�ci wi�kszej od 12 cm zbrojonych gór� i dołem nale�y 
stosowa� belki wibracyjne. 

(4) Zag�szczanie betonu 
Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
zz)Wibratory wgł�bne nale�y stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, z buławami 

o �rednicy nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w płaszczy�nie 
poziomej. 

aaa) Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia buław�
wibratora. 

bbb) Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bi� buław� na gł�boko�� 5–8 
cm w warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund 
po czym wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym. 

ccc) Kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległo�� ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

ddd) Belki wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzowa� si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci. 

eee) Czas zag�szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk� wibracyjn� w jednym 
miejscu powinien wynosi� od 30 do 60 sekund. 

fff) Zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
gł�boko�ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo�ci elementu. Rozstaw wibratorów nale�y 
ustali� do�wiadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
by� trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem. 
ggg) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by� uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona by�
prostopadła do kierunku napr��e� głównych. 

hhh) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie 
przygotowana do poł�czenia betonu stwardniałego ze �wie�ym przez: 
– usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu�nych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwil�enie wod� i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbli�onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te� narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo�rednio przed 
rozpocz�ciem betonowania. 

iii)W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno si� odby� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekracza� 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio uło�onego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy konieczne jest 
wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia zapewniaj�cego prawidłowe wyko-
nawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
jjj) Na wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych 

przewidzianych norm� PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
In�ynierowi wszystkich wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów. 

kkk)Je�eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale�y opracowa� plan 
kontroli jako�ci betonu dostosowany do wymaga� technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny by� uwzgl�dnione badania przewidziane aktualn� norm� i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 



lll) Badania powinny obejmowa�: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

mmm) Betonowanie nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� +5°C, 
zachowuj�c warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarzni�ciem. 

nnn) W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody In�yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat� ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotowa� sposób post�powania na wypadek 
wyst�pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie�ego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
ooo) Przy niskich temperaturach otoczenia uło�ony beton powinien by� chroniony przed 

zamarzni�ciem przez okres pozwalaj�cy na uzyskanie wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa. 
ppp) Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by� zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
qqq) Przy przewidywaniu spadku temperatury poni�ej 0°C w okresie twardnienia betonu 

nale�y wcze�niej podj�� działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie osłoni�cie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Piel�gnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby piel�gnacji betonu 

rrr) Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i 
chroni�cymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

sss) Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5°C nale�y nie pó�niej ni� po 12 godzinach od 
zako�czenia betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob�). 

ttt)Nanoszenie błon nieprzepuszczaj�cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
b�dzie si� ł�czył z nast�pn� warstw� konstrukcji monolitycznej, a tak�e gdy nie s� stawiane 
specjalne wymagania odno�nie jako�ci piel�gnowanej powierzchni. 

uuu) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

vvv) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drga-
niami. 

(2) Okres piel�gnacji 
www) Uło�ony beton nale�y utrzymywa� w stałej wilgotno�ci przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniej�cego nale�y rozpocz�� po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

xxx) Rozformowanie konstrukcji mo�e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm� PN-63/B-06251) lub wytrzy-
mało�ci manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wyka�czanie powierzchni betonu 
(1) Równo�� powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 
yyy) wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzusze� ponad powierzchni�, 
zzz) p�kni�cia s� niedopuszczalne, 
aaaa) rysy powierzchniowe skurczowe s� dopuszczalne pod warunkiem, �e zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
bbbb) pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulenie zbrojenia betonu 

b�dzie nie mniejsze ni� 2,5cm, a powierzchnia na której wyst�puj� nie wi�ksza ni� 0,5% 
powierzchni odpowiedniej �ciany, 

cccc) równo�� gorszej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacje powinna 



odpowiada� wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny 
by� wi�ksze ni� 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze�
Je�eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji nale�y: 
dddd) wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpo�rednio po rozebraniu szalunków, 
eeee) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni� betonem i nast�pnie 

wygładzi� i uklepa�, aby otrzyma� równ� i jednorodn� powierzchni� bez dołków i porów, 
ffff) wyrównan� wg powy�szych zalece� powierzchni� nale�y obrzuci� zapraw� i lekko 

wyszczotkowa� wilgotn� szczotk� aby usun�� powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przyst�pieniem do układania podbetonu nale�y sprawdzi� podło�e pod wzgl�dem no�no�ci 
zało�onej w projekcie technicznym. 
Podło�e winne by� równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien by� rozkładany w miar� mo�liwo�ci w sposób ci�gły z zachowaniem kontroli 
grubo�ci oraz rz�dnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jako�ci 

Kontrola jako�ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz podanymi 
wy�ej wymaganiami. Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru s�: 
B.03.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.03.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj�te B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych wg 
zasad podanych powy�ej. 
W szczególno�ci tunel dla pieszych podlega próbnemu obci��eniu wg PN-89/S-10050. 

9.  Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.03.01.00: 
– dostarczenie niezb�dnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podło�a 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– uło�enie mieszanki betonowej w nawil�onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwie� i marek, zag�szczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– piel�gnacj� betonu 
– rozbiórk� deskowania i rusztowa�
– oczyszczenia stanowiska pracy i usuni�cie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.03.02.00. Podbeton na podło�u gruntowym. 
Płaci si� za ustalon� ilo�� m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podło�a, 
przygotowanie, uło�enie, zag�szczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy zwi�zane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie wytrzymało�ci. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie czasów wi�zania i stało�ci obj�to�ci. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody bada�. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.04.00.00 ROBOTY MUROWE

1.  Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

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

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie murów zewn�trznych i wewn�trznych obiektów tzn.: 
B.04.01.00  	ciany z cegły pełnej 
B.04.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
gggg) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
hhhh) Masa 3,3-4,0 kg 
iiii) Cegła budowlana pełna powinna odpowiada� aktualnej normie pa�stwowej. 
jjjj) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, p�kni�tych całkowicie lub z jednym 

p�kni�ciem przechodz�cym przez cał� grubo�� cegły o długo�ci powy�ej 6mm nie mo�e 
przekracza� dla cegły – 10% cegieł badanych. 

kkkk) Nasi�kliwo�� nie powinna by� wy�sza ni� 24%. 
llll) Wytrzymało�� na �ciskanie 10,0 MPa 
mmmm) G�sto�� pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

nnnn)  Współczynnik przewodno�ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
oooo)  Odporno�� na działanie mrozu po 25 cyklach zamra�ania do –15°C i odmra�ania 

– brak uszkodze� po badaniu. 
pppp)  Odporno�� na uderzenie powinna by� taka, aby cegła puszczona z wysoko�ci 

1,5m na inne cegły nie rozpadła si�. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
qqqq) Wymiary jak poz. 2.2.1. 
rrrr) Masa 4,0-4,5 kg. 
ssss)Dopuszczalna ilo�� cegieł połówkowych, p�kni�tych do 10% ilo�ci cegieł badanych 
tttt) Nasi�kliwo�� nie powinna by� wi�ksza od 16%. 
uuuu) Wytrzymało�� na �ciskanie 15 MPa. 



vvvv) Odporno�� na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
wwww) Odporno�� na uderzenie powinna by� taka, aby cegła upuszczona z wysoko�ci 

1,5 m na inne cegły nie rozpadła si� na kawałki; mo�e natomiast wyst�pi� wyszczerbienie 
lub jej p�kni�cie. Ilo�� cegieł nie spełniaj�cych powy�szego wymagania nie powinna by�
wi�ksza ni�: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
xxxx) Wymagania co do wytrzymało�ci, nasi�kliwo�ci, odporno�ci na działanie mrozu 

jak dla cegły wg poz. 2.2.2. 
Przewiduje si� mo�liwo�� u�ycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez In�yniera. 

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
yyyy) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
zzzz) Masa 2,15-2,8 kg 
aaaaa) Nasi�kliwo�� nie powinna by� wy�sza ni� 22%. 
bbbbb) Wytrzymało�� na �ciskanie 5,0 MPa 
ccccc) G�sto�� pozorna 1,3 kg/dm3

ddddd) Współczynnik przewodno�ci cieplnej 0,55 W/mK 
eeeee) Odporno�� na działanie mrozu po 25 cyklach zamra�ania do –15°C i odmra�ania 

– brak uszkodze� po badaniu. 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zale�no�ci od ci��aru obj�to�ciowego i wytrzymało�ci na �ciskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki nale�y chroni� przed zawilgoceniem. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek obj�to�ciowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek obj�to�ciowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 
– Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu 
7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni�+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i 
jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. 
Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 



3.  Sprz�t 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat� stateczno�ci. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 
a) Mury nale�y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo�ci spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 

b) W pierwszej kolejno�ci nale�y wykonywa� mury no�ne. 	cianki działowe grubo�ci poni�ej 
1 cegły nale�y murowa� nie wcze�niej ni� po zako�czeniu �cian głównych. 

c) Mury nale�y wznosi� mo�liwie równomiernie na całej ich długo�ci. W miejscu poł�czenia 
murów wykonanych niejednocze�nie nale�y stosowa� strz�pia zaz�bione ko�cowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegł� such�, zwłaszcza w okresie letnim, nale�y cegły przed uło�eniem w mu-
rze polewa� lub moczy� w wodzie. 

e) Wn�ki i bruzdy instalacyjne nale�y wykonywa� jednocze�nie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubo�ci mniejszej ni� 1 cegła mog� by� wykonywane przy temperaturze powy�ej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny by� zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie foli� lub pap�). Przy wznawianiu robót po dłu�szej przerwie nale�y 
sprawdzi� stan techniczny murów, ł�cznie ze zdj�ciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo�� nie powinna przekracza�

17 mm, a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłu�nych i poprzecznych, przy czym grubo�� maksy-

malna nie powinna przekracza� 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�. W �cianach przewidzianych do 
tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10 
mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł u�ytych w połówkach do murów no�nych nie powinna by� wi�ksza ni� 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a) Je�eli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), nale�y 

przestrzega� zasady, �e ka�da �ciana powinna by� wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Poł�czenie murów stykaj�cych si� pod k�tem prostym i wykonanych z cegieł o grubo�ci 

ró�ni�cej si� wi�cej ni� o 5mm nale�y wykonywa� na strz�pia zaz�bione boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki 
Mury z cegły dziurawki nale�y wykonywa� według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W naro�nikach, przy otworach, zako�czeniach murów oraz w kanałach dymowych nale�y stosowa�
normaln� cegł� pełn�. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny 
by� wykonane z cegły pełnej. 

6.  Kontrola jako�ci 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły nale�y przeprowadzi� na budowie: 
fffff) sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
ggggg) próby dora�nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie: 



– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i p�kni��, 
– odporno�ci na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto�� margla. 

W przypadku niemo�no�ci okre�lenia jako�ci cegły przez prób� dora�n� nale�y j� podda� badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i 

konsystencj� w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmowa� wg poni�szej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długo�ci 

– na całej powierzchni 

3  

10 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysoko�ci 1 m 

– na wysoko�ci kondygnacji 

– na całej wysoko�ci 

3 

6 

20 

6 

10 

30 

Odchylenia ka�dej warstwy od poziomu 

– na 1 m długo�ci 

– na całej długo�ci 

1 

15 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długo�ci 

– na całej długo�ci 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w �wietle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szeroko��
                                  wysoko��
ponad 100 cm 

                                  szeroko��
                                  wysoko��

+6, –3 

+15, –1 

+10, –5 

+15, –10 

+6, –3 

+15, –10  

+10, –5 

+15, –10 

7.  Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� robót jest – m
2
 muru o odpowiedniej grubo�ci. 

Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 

In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych robót 

wyko�czeniowych. 

Podstaw� do odbioru robót murowych powinny stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki bada� laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez budow�, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty obj�te B.04.00.00. podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9.  Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprz�tu na stanowisko pracy 



– wykonanie �cian, naro�y, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa�
– uporz�dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy zwi�zane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu 

powszechnego u�ytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce  

cementów powszechnego u�ytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.05.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 

1.  Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 

i odbioru pokry� 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 w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie pokry� dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystaj�cymi ponad dach 

budynku tzn.: 

B.05.01.00 Pokrycie dachu. 

B.05.02.00 Obróbki blacharskie 

B.05.03.00 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.6. Blacha stalowa ocynkowana  wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

2.7. Blacha trapezowa powlekana T40/0,7  

Przywieziona na plac budowy blacha musi by� składowana na równoległych podkładach drewnianych, 



z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobie�enia jej uszkodze� mechanicznych. Po zło�eniu 
pokrycia w miejscu składowania nale�y sprawdzi�, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, poniewa�
ka�de uszkodzenie mo�e by� ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiada� atesty i certyfikaty 
jako�ci producenta danej blachy, które powinien okaza� na ��danie osobie kontroluj�cej jako�� materiału. 

3.  Sprz�t 

Roboty mo�na wykona� r�cznie lub przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4.  Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST W.O.00.00.00. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Podkłady pod pokrycia  
Wymagania ogólne: 
a) podkład powinien by� zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
b) w podkładzie powinny by� osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

5.2. Obróbki blacharskie 
hhhhh) obróbki blacharskie powinny by� dostosowane do wielko�ci pochylenia połaci, 
iiiii) roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowo-tytanowej mo�na wykonywa� o ka�dej 

porze roku, lecz w temperaturze nie ni�szej od –15°C. 
Robót nie mo�na wykonywa� na oblodzonych podło�ach. 

5.3. Rynny z blachy cynkowej, cynkowo – tytanowej lub ocynkowanej 
jjjjj) rynny powinny by� wykonane z pojedynczych członów odpowiadaj�cych długo�ci arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
kkkkk) powinny by� ł�czone w zł�czach poziomych na zakład szeroko�ci 40mm; zł�cza powinny 

by� lutowane na całej długo�ci, 
lllll) rynny powinny by� mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst�pach 

nie wi�kszych ni� 50 cm, 
mmmmm) spadki rynien regulowa� na uchwytach zgodnie z projektem, 
nnnnn) rynny powinny mie� wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe – z blachy ocynkowanej i cynkowo - tytanowej 
ooooo) rury spustowe powinny by� wykonane z pojedynczych członów odpowiadaj�cych 

długo�ci arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
ppppp) powinny by� ł�czone w zł�czach pionowych na r�bek pojedynczy le��cy, a w zł�czach 

poziomych na zakład szeroko�ci 40mm; zł�cza powinny by� lutowane na całej długo�ci, 
qqqqq) rury spustowe powinny by� mocowane do �cian uchwytami, rozstawionymi w odst�pach 

nie wi�kszych ni� 3 m, 
rrrrr) uchwyty powinny by� mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 

lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
sssss) rury spustowe odprowadzaj�ce wod� do kanalizacji powinny by� wpuszczone do rury 

�eliwnej na gł�boko�� kielicha. 

5.4. Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej 
5.4.1. Przygotowanie dachu.  

Przed przyst�pieniem do krycia dachu blach� trapezow� nale�y odpowiednio przygotowa�
konstrukcj� pokrycia dachu. Na krokwiach nale�y uło�y� membran� – foli�
paropprzepuszczaln�. Na tak przygotowane podło�e nale�y nabi� kontrłaty płaszczyznuj�c 
powierzchni� przy u�yciu drewnianych podkładek podkładek a nast�pnie prostopadle na nich 
nale�y nabi� łaty w odst�pach około 100cm. W miejscach styku łat z kontrłatami nale�y pod 
te ostatnie uło�y� i zamocowa� podkładki. Wszystkie elementy drewniane musz� by�
impregnowane. Powierzchnie ci�cia wykonane na budowie nale�y zaimpregnowa� przed i po 
monta�u. Nast�pnie do łat mocowane b�dzie pokrycie z blachy trapezowej powlekanej. 
Nale�y zwraca� szczególn� uwag� na dobór wła�ciwej długo�ci ł�czników – gwo�dzi, które 
musz� mocowa� łat� do krokwi przechodz�c przez kontrłaty i podkładk� wyrównuj�c�. 



Gł�boko�� zagł�bienia gwo�dzia w krokiew nie mo�e by� mniejsza ni� 7 cm. Do mocowania 

łat mo�na stosowa� wkr�ty do drewna przestrzegaj�c wymaganej długo�ci zakotwienia.  
Roboty na wysoko�ciach prowadzi� z zachowaniem przepisów BHP. 

5.4.2. Krycie dachu blach� trapezow� powlekan�.. 
Podczas obróbki na placu budowy blacha nie mo�e mie� zbyt niskiej temperatury. Je�li arkusze blachy 

przechowywane s� w nocy na zewn�trz, ich temperatura mo�e by� ni�sza od temperatury powietrza. 

Dlatego zaleca si� nie zaczyna� dnia od wykonywania skomplikowanych obróbek r�cznych, a raczej 

poczeka� z nimi do czasu podniesienia si� temperatury, albo przygotowa� je w ciepłym 

pomieszczeniu. Temperatura blachy w momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu b�dzie 

si� ona odkształca� od stanu wyj�ciowego w okresie letnim i zimowym. Wa�ne jest wi�c 

uwzgl�dnienie rozszerzalno�ci cieplnej, aby nie dopu�ci� do uszkodzenia blachy lub jej mocowa�. 
Do mocowania blachy nale�y u�ywa� nierdzewnych wkr�tów do drewna najlepiej w kolorze 

pokrycia w ilo�ciach i odst�pach zalecanych przez producenta pokrycia.  

W pierwszej kolejno�ci nale�y zamontowa� pas nadrynnowy, a nast�pnie montowa� blach�
wykonuj�c na bie��co monta� niezb�dnych obróbek i akcesoriów. Na bie��co powinien by�
równie� realizowany monta� g�siorów wraz z ta�m� podg�siorow�.  
W czasie wykonywania wszystkich robót monta�owych pokrycia dachowego po uło�onej 

blasze mo�na ostro�nie chodzi�, ale  tylko w obuwiu z gumow� podeszw�, stawiaj�c stopy w 

zagł�bieniach blach w miejscu mocowania, albo po uło�onej na połaci drabinie. Po 

zako�czeniu monta�u pokrycia nale�y sprawdzi�, czy powłoka ochronna nie jest 

zarysowana, poniewa� ka�de uszkodzenie mo�e by� ogniskiem korozji. Je�li jest 

zarysowana, takie miejsca nale�y umy�, wysuszy� i zamalowa� farb� renowacyjn�. 

Wymagania i zalecenia szczególne:  

a) istotne dla dalszego monta�u jest dokładne zamocowanie znajduj�cej si� przy okapie, 
pierwszej łaty no�nej (dwóch łat obok siebie umo�liwiaj�c zamocowanie pasa 
nadrynnowego).   

b) monta� nale�y zacz�� od najdłu�szych arkuszy blachy. Kładzie si� je rz�dami od okapu do 
kalenicy. Przed przykr�ceniem blachy skontrolowa� trzeba poło�enie ka�dego arkusza. W 
celu niedopuszczenia do powstania szczelin pomi�dzy arkuszami, montuj�c blachy dociska 
si� je dokładnie sko�nie w kierunku odwrotnym do spadku dachu. 

c) do ci�cia blachy u�ywa si� no�yc wibracyjnych tzw, niblera lub specjalnej przystawki do 
wiertarki elektrycznej, a w przypadku małych naci�� - no�yc do blachy. Stosowanie narz�dzi 
wywołuj�cych efekt termiczny - nagły wzrost temperatury (np. szlifierka k�towa), powoduje 
zmian� struktury blachy i wytopienie cynkowej warstwy ochronnej na szeroko�ci 3 - 4 mm 

od linii ci�cia, co uniemo�liwia samo regeneracj� tej warstwy. 

  UWAGA!! 

 Zabrania si� u�ywania do ci�cia blachy urz�dze	     
powoduj�cych efekt termiczny np. szlifierki k�towe 

d) blach� mocuje si� do podło�a u�ywaj�c nierdzewnych lub ocynkowanych (warstwa gr. 
min. 20 mikronów), lakierowanych wkr�tów samowierc�cych, z podkładk� uszczelniaj�c� z 
gumy EPDM. Guma ta odporna jest na działanie promieni ultrafioletowych oraz wysokich i 
niskich temperatur (od - 60°C do +200°C). Wkr�ty umieszcza si� wył�cznie w dnie fali i 
wkr�ca wiertark� o regulowanej pr�dko�ci obrotów. Wkr�ty doci�ga� trzeba tak mocno, by 
znajduj�c� si� pod podkładk�, gumowa uszczelka "wyszła" ok. 1 mm poza ni�. Takich 
samych wkr�tów u�ywa si� do monta�u blach obróbkowych. 

     e) Zwykle stosuje si� ok. 6 szt. na 1 m2 powierzchni dachu. 



   Wa�ne:  

- zawsze nale�y �ci�gn�� foli� ochronn� przed przykr�caniem wkr�tów, w 

przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i 

szczelno�ci!

     f) Monta� winien by� zorganizowany w taki sposób, by unikn�� chodzenia po blasze, Je�li 
jednak oka�e si� to konieczne, do tego celu u�ywa� nale�y wył�cznie obuwia o mi�kkich 
spodach, a chodzi� jedynie po dnie fali unikaj�c stawania na grzbiety fal. 

g) Ewentualne drobne uszkodzenia powłoki lub istniej�ce elementy metalowe mo�na 
zamalowa� oryginaln� farb� zaprawkow�. 

h) G�siory mocujemy  wkr�tami  "blacha z blach�", w co drugim grzbiecie fali stosuj�c 
uprzednio uszczelki profilowane, uniwersalne 

5.5 Przygotowanie i monta� rynien wraz z podł�czeniem rur spustowych. 
Zdemontowane wcze�niej rynny nale�y zamocowa� w tym samym miejscu sprawdzaj�c 
wcze�niej zamocowanie i stan techniczny haków rynnowych (w razie potrzeby dokona� ich 
naprawy lub uszkodzone haki wymieni�). Wszystkie poł�czenia nale�y odtworzy� zwracaj�c 
uwag� na uszczelnienie poł�cze�.  

5.6. Dopuszczalne odchyłki w dokładno�ci wykonania robót dekarskich. 
Roboty dekarskie  powinny by�  wykonane zgodnie z okre�lonymi powy�ej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powy�szych wymaga� b�dzie podstaw� do odmowy przyj�cia prac dekarskich. 
Odrzucone elementy zostan� naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaj� powy�szym 
warunkom i musz� by� zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.7. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezale�nie od tego 
czy s� eksponowane, czy nie powinny by� naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 
działu. Przed przyst�pieniem do napraw wykonawca jest zobowi�zany uzyska� (poza 
okre�lonymi wyj�tkami) zgod� inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy.  Przed rozpocz�ciem napraw i zamówieniem materiałów nale�y 
okre�li� technik� naprawy. Wykonawca powinien j� przedstawi� i przekonsultowa� z 
przedstawicielem producenta stosowanych materiałów  oraz uzyska� pisemne instrukcje co 
do sposobu naprawy uszkodze� i przedstawi� je przed przyst�pieniem do prac inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.  

6.  Kontrola jako�ci 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STS WO p.6 
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu: 
- Jako�ci i ilo�ci zastosowanych materiałów, 
- Dokładno�ci wykonania robót dekarskich, 
- Jako�ci poł�cze�
- Zgodno�ci wykonanych prac dekarskich z dokumentacj� projektow�, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga b�dzie zwracana na sprawdzenie zgodno�ci 
prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2.  Kontrola jako�ci materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie� dost�p i prawo do kontroli wszystkich atestów i  



certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót obj�tych niniejszym działem.  

7.  Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� robót jest: 
– dla robót B.05.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 
– dla robót B.05.02.00 oraz B.05.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podło�a 
ttttt) badania podło�a nale�y przeprowadza� w trakcie odbioru cz��ciowego, podczas suchej pogody, 

przed przyst�pieniem do krycia połaci dachowych, 
uuuuu) sprawdzenie równo�ci powierzchni podło�a nale�y przeprowadza� za pomoc� łaty 

kontrolnej o długo�ci 2 m lub za pomoc� szablonu z podziałk� milimetrow�. Prze�wit mi�dzy 
sprawdzan� powierzchni� a łat� nie powinien przekroczy� 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
vvvvv) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj�ce, wymagaj� odbiorów cz��ciowych. Badania w 

czasie odbioru cz��ciowego nale�y przeprowadza� dla tych robót, do których dost�p pó�niej jest 
niemo�liwy lub utrudniony. 

Odbiór cz��ciowy powinien obejmowa� sprawdzenie: 
– podło�a  
– jako�ci zastosowanych materiałów, 
– dokładno�ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poł�czenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru cz��ciowego powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
wwwww) badania ko�cowe pokrycia nale�y przeprowadza� po zako�czeniu robót, po deszczu. 
Podstaw� do odbioru robót pokrywczych stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj�cym odbiór cz��ciowy podło�a oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotycz�ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór ko�cowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i poł�czenia ich z urz�dzeniami odwadniaj�cymi, a tak�e wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpiecze� eksploatacyjnych. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa�: 
xxxxx) sprawdzenie prawidłowo�ci poł�cze� poziomych i pionowych, 
yyyyy) sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub �cian, 
zzzzz) sprawdzenie prawidłowo�ci spadków rynien, 
aaaaaa) sprawdzenie szczelno�ci poł�cze� rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mog� by� montowane po sprawdzeniu dro�no�ci przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatno�ci 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatno�ci podano w STS WO pkt 8.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jako�ci wykonania robót dekarskich. 
Podstaw� płatno�ci s� ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawc� przedmiarze robót, a zakres czynno�ci obj�tych cen� okre�lony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmuj�: 
- Dostarczenie niezb�dnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowa� i deskowa�. 
- Monta� pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wyko�czeniowymi. 
- Monta� akcesoriów i orynnowania  
- Prace wyko�czeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni�cie – b�d�cych    
   własno�ci� wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  



10.  Przepisy zwi�zane 

Maj� zastosowanie wszystkie zwi�zane z tym tematem normy polskie (PN) i bran�owe (BN), 
w tym w szczególno�ci: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy 
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
PN-61/B-10245      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.06.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE

1.  Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych. 

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

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie i monta� konstrukcji drewnianych wyst�puj�cych w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodz�: 
B.06.01.00.  Przygotowanie i monta� elementów konstrukcji dachu. 
B.06.02.00.  Łacenie połaci dachowych  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje si� drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna nale�y stosowa� zgodnie z instrukcj� ITB – Instrukcja techniczna 

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-

gicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

(1) B.06.01.00 stosuje si� drewno klasy K27 

(2) B.06.02.00 stosuje si� drewno klasy K24 

według nast�puj�cych norm pa�stwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymało�ciowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

S�ki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 



S�ki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skr�t włókien  do 7% do 10% 

P�kni�cia, p�cherze, zakorki i zbitki: 
a) gł�bokie   
b) czołowe  

1/3 
1/1 

1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szeroko�� słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długo�ci dwu kraw�dzi zajmuj�ca do 1/4 szeroko�ci 
lub długo�ci 

Krzywizna podłu�na 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubo�ci do 38 mm 
 10 mm – dla grubo�ci do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szeroko�ci do 75 mm 

5 mm – dla szeroko�ci > 250 mm 
Wichrowato��  6% szeroko�ci 
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko�ci 
Rysy, falisto�� rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubo�ci i szeroko�ci elementu. 
Nierówno�� płaszczyzn – płaszczyzny powinny by� wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadło�� niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotno�� drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi� nie wi�cej ni�: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny by� nie wi�ksze: 

– w długo�ci:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo�ci 
– w szeroko�ci:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubo�ci:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny by� wi�ksze: 

bbbbbb) dla łat o grubo�ci do 50 mm: 
– w grubo�ci:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilo�ci 
– w szeroko�ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo�ci 

cccccc) dla łat o grubo�ci powy�ej 50 mm: 
– w szeroko�ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo�ci 
– w grubo�ci:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilo�ci 

d) odchyłki wymiarowe kraw�dziaków na grubo�ci i szeroko�ci nie powinny by� wi�ksze ni�
+3 mm i –2 mm. 

d) odchyłki wymiarowe belek na grubo�ci i szeroko�ci nie powinny by� wi�ksze ni� +3 mm i –2 
mm. 

2.2. Ł�czniki 

2.2.1. Gwo�dzie 

Nale�y stosowa�: gwo�dzie okr�głe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. 	ruby 

Nale�y stosowa�: 
	ruby z łbem sze�ciok�tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

	ruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakr�tki: 

Nale�y stosowa�: 
Nakr�tki sze�ciok�tne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakr�tki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod �ruby 

Nale�y stosowa�: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 



2.2.5. Wkr�ty do drewna 
Nale�y stosowa�: 
Wkr�ty do drewna z łbem sze�ciok�tnym wg PN-85/M-82501 
Wkr�ty do drewna z łbem sto�kowym wg PN-85/M-82503 
Wkr�ty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. 	rodki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj�ce przed działaniem ognia 
powinny by� stosowane wył�cznie �rodki dopuszczone do stosowania decyzj� nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) 	rodki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) 	rodki do zabezpieczenia przed sinizn� i ple�nieniem 
c) 	rodki zabezpieczaj�ce przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny by� składowane na poziomym podło�u utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstw� folii. 
Elementy powinny by� składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodowa� ich deformacji. Odległo�� składowanych elementów od 
podło�a nie powinna by� mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Ł�czniki i materiały do ochrony drewna nale�y składowa� w oryginalnych opakowaniach w 

zamkni�tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj�cych przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Ka�da partia materiału dostarczona na budow� przed jej wbudowaniem musi uzyska� akceptacj�
Inspektora 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do 

dziennika budowy. 

3.  Sprz�t 

Do transportu i monta�u konstrukcji nale�y u�ywa� dowolnego sprz�tu. 

– sprz�t pomocniczy powinien by� przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno by� urz�dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo�arowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, o�wietlone z dostateczn� wentylacj�. 
Stanowisko robocze powinno by� odebrane przez Inspektora. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrat� stateczno�ci. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty nale�y prowadzi� zgodnie z dokumentacj� techniczn� przy udziale �rodków, które zapewni�
osi�gni�cie projektowanej wytrzymało�ci, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2.  Wi��ba dachowa 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno by� zgodne z dokumentacj� techniczn�. 

5.2.2.  Przy wykonywaniu elementów do wymiany nale�y stosowa� wzorniki z ostruganych desek 

lub ze sklejki. Dokładno�� wykonania wzornika powinna wynosi� do 1 mm. 

5.2.3.  Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki: 

– w długo�ci elementu do 20 mm 

– w wysoko�ci do 10 mm. 



5.2.5. Elementy wi��by dachowej stykaj�ce si� z murem lub betonem powinny by� w miejscach 
styku odizolowane jedn� warstw� papy. 

5.2.6. Przekrój elementów wzmacniaj�cych belki stropowe powinien by� zgodny z dokumentacj�
techniczn�. 

5.2.7  Mocowanie pierwszej łaty uzale�nione jest od szeroko�ci rynny i spadku dachu. Aby 
przygotowa� wła�ciwe wsparcie dla obróbki okapowej na okapie nale�y przybi� dwie 
łaty obok siebie, podobnie przy kalenicy (mo�na zastosowa� desk� o podwójnej 
szeroko�ci łat.

6.  Kontrola jako�ci robót 

Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru s�: 
Dla pozycji B.06.01.00  – ilo�� m3 wykonanej konstrukcji. 
Dla pozycji B.06.02.00  – powierzchnia wykonania łacenia w m2. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj�te B.06.00.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9.  Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynno�ci wymienione w SST. 

10. Przepisy zwi�zane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  
i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okr�głe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz�ce 
tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okr�głe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
dla drewna okr�głego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymało�ciowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwo�dzie z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996          System oznaczenia cz��ci zł�cznych 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 JASTRYCHY

1.  Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 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 w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.07.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
 Warstwa wyrównawcza grubo�ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 

8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podło�a mlekiem wapienno-cementowym, 
uło�eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnie-
niem mas� asfaltow� szczelin dylatacyjnych. 

B.07.02.00  Podkłady pod posadzki z keramzytu 
 Podło�a z keramzytu stanowi�cego warstw� wyrównawcz�  o wła�ciwo�ciach 

izolacyjnych układan� na oczyszczonym z poprzedniej zasypki podło�u.   

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowe, a w szczególno�ci: 
– nie zawiera� domieszek organicznych, 
– mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielko�� ziaren kruszywa nie powinna przekroczy� 1/3 grubo�ci 
posadzki. W posadzkach odpornych na �cieranie najwi�ksze dopuszczalne wielko�ci ziaren kruszywa 
wynosz� przy grubo�ci warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

2.5. Zasypka z keramzytu  

       Zasypka wyrównuj�ca z keramzytu tzw. �rednioziarnistego o frakcji 4-10mm i g�sto�ci w stanie 
lu�nym �rednio około 320kg/m3 Współczynnik przenikania ciepła ��0,10W/mK

3.  Sprz�t 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 



Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrat� stateczno�ci. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z keramzytu 

Wymagania podstawowe. 

dddddd) Podkład z keramzytu powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który okre�la 

wymagan� grubo��  
eeeeee) Podkład nale�y układa� poziomo pomi�dzy listwami kierunkowymi o wysoko�ci równej 

grubo�ci podkładu z zastosowaniem r�cznego wyrównania 

ffffff) Jastrych cementowy powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który okre�la 

wymagan� wytrzymało�� i grubo��  
gggggg) Wytrzymało�� podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by�

mniejsza ni�: na �ciskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

hhhhhh) Podkład cementowy powinien by� oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy. 

iiiiii) W podkładzie powinny by� wykonane szczeliny dylatacyjne. 

jjjjjj) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ci�gu co 

najmniej 3 dni nie powinna by� ni�sza ni� 5°C. 

kkkkkk) Zapraw� cementow� nale�y przygotowywa� mechanicznie.  

Zaprawa powinna mie� konsystencj� g�st� – 5–7 cm zanurzenia sto�ka pomiarowego. 

llllll) Ilo�� spoiwa w podkładach cementowych powinna by� ograniczona do ilo�ci niezb�dnej, 

ilo�� cementu nie powinna by� wi�ksza ni� 400 kg/m
3
. 

mmmmmm) Zapraw� cementow� nale�y układa� niezwłocznie po przygotowaniu mi�dzy 

listwami kierunkowymi o wysoko�ci równej grubo�ci podkładu z zastosowaniem r�cznego lub 

mechanicznego zag�szczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

nnnnnn) Podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� lub pochylon�, 
zgodnie z ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow� łat� przykładan� w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywa� wi�kszych prze�witów wi�kszych ni� 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekracza� 2 mm/m i 5 mm na 

całej długo�ci lub szeroko�ci pomieszczenia. 

oooooo) W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez pokrycie foli� polietylenow� lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wod�. 

6.  Kontrola jako�ci 

6.1. Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie o 

jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz�dnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj�
wymaganiom technicznym. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Nale�y przeprowadzi� kontrol� dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotno�ciowych). 

Sprawdzi� prawidłowo�� wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� robót jest m
2
. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegaj� odbiorowi wg. zasad podanych poni�ej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmowa� zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz 

sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 



przypadku zastrze�e� co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez 
producenta – powinien by� on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj�
wymaganiom technicznym. 
Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmowa�: 
– sprawdzenie wygl�du zewn�trznego; badanie nale�y wykona� przez ocen� wzrokow�, 
– sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni posadzki; badanie nale�y wykona�

przez ocen� wzrokow�, 
– sprawdzenie grubo�ci zasypki z keramzytu, posadzki cementowej nale�y przeprowadzi� na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowo�ci nale�y wykona� za pomoc� naci�gni�tego drutu i pomiaru odchyle� z dokładno�ci�
10 mm, 

9. Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni zasypki i wykonanego jastrychu wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje przygotowanie podło�a, dostarczenie materiałów i sprz�tu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 

10.  Przepisy zwi�zane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce  

cementów powszechnego u�ytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.08.00.00 STOLARKA 

1.  Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie monta�u bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.08.01.00. Drzwi  
B.08.02.00. Okna i na�wietla z podokiennikami 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru 

2.  Materiały 

2.1. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta 
Wszystkie okna powinny mie� ramy z profilu PCV w kolorze białym, trójkomorowego z 
odpowiednim wzmocnieniem profilem stalowym. Ka�de okno powinno mie� zamontowany 
nawiewnik wentylacyjny umo�liwiaj�cy samoczynny nawiew (z mo�liwo�ci� zamykania). Jeden 
nawiewnik powinien charakteryzowa� si� stopniem infiltracji co najmniej 0,8m3/mhdaPa2/3 
Sposób otwierania poszczególnych okien pokazano na rysunku zestawczym stolarki okiennej. W 
oknach nale�y zastosowa� jednokomorowe szyby zespolone termoizolacyjne wypełnione gazem 
szlachetnym, o współczynniku przenikania ciepła nie wi�kszym ni� U=1,1 W/m2K. Szyby 
powinny charakteryzowa� si� warto�ci� współczynnika przenikalno�ci akustycznej Rw nie 
mniejszym ni� 30dB. Okna powinny by� wyposa�one w okucia zapewniaj�ce im wła�ciwy 
sposób otwierania i odpowiedni� trwało��.  

2.2. Stolarka drzwiowa 
Charakterystyka drzwi wewn�trznych:

1. Rodzaj drzwi – pełne 
2. Konstrukcja : Ramiak klejony drewniany, wypełniony wkładem „plaster miodu”, cało��

oklejona płyt� lakierowan� HDF. 
3. Dodatkowe wyposa�enie: Zamek łazienkowy z klamk�, zawiasy czopowe, kratka 

wentylacyjna o powierzchni otworu wentylacyjnego 0,022m2

4. Kolor: Biały 
5. O�cie�nica: drewniana – na �ciankach działowych o�cie�nica typu C dopasowana do 

szeroko�ci �cianki, na �cianach no�nych lub usztywniaj�cych pełna wykonana w komplecie 
do montowanych drzwi, w kolorze białym 

Dopuszcza si� wymian� drzwi drewnianych na drzwi z profili PCV wzmacnianych wkładkami 
stalowymi lub aluminiowymi. 

2. Dodatkowe wyposa�enie: Zamek Klamka i zamek na klucz patentowy 
3. Kolor ram i szyb: zgodnie z projektem 

Parapety

Wewn�trzne do wykonania z konglomeratów i płytek. 

Zewn�trzne do wykonania jako systemowe aluminiowe zako�czone listwami sprzedawanymi 
w komplecie do parapetów

2.3. Przechowywanie 
Wszystkie wyroby nale�y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by� utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby nale�y układa� w jednej lub kilku warstwach w odległo�ci nie mniejszej ni� 1 m od 
czynnych urz�dze� grzejnych i zabezpieczy� przed uszkodzeniem. 

3. Sprz�t 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 

4.  Transport 

Ka�da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane 
norm� lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa� i trans-
portowa� w odr�bnych opakowaniach. 
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi� w miar� mo�liwo�ci przy u�yciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez In�yniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni�ciem lub utrat� stateczno�ci. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 



5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie o�cie�y. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki nale�y sprawdzi� dokładno�� wykonania o�cie�a, do którego ma 
przylega� o�cie�nica. W przypadku wyst�puj�cych wad w wykonaniu o�cie�a lub zabrudzenia 
powierzchni o�cie�a, o�cie�e nale�y naprawi� i oczy�ci�. 

5.1.2. Stolark� okienn� nale�y zamocowa� w punktach rozmieszczonych w o�cie�u zgodnie z wy-
maganiami podanymi w tabeli poni�ej. 

Wymiary zewn�trzne (cm) Liczba punktów 
zamocowa	

Rozmieszczenie  punktów zamocowa	

Wysoko�� szeroko�� w nadpro�u i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje si� po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powy�ej 200 8 po 3 po 2 

Powy�ej 150 do 150 6 nie mocuje si� po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powy�ej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe oraz ich o�cie�nice powinny by� wolne od wad 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
pppppp) W sprawdzone i przygotowane o�cie�e nale�y wstawi� stolark� na podkładkach 

lub listwach. Elementy kotwi�ce osadzi� w o�cie�ach. 
qqqqqq) Uszczelnienie o�cie�y nale�y wykona� kitem trwale plastycznym, a szczelin�

przykry� listw�. 
rrrrrr) Ustawienie okna nale�y sprawdzi� w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by� mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko�ci okna, 
nie wi�cej ni� 3 mm. 
Ró�nice wymiarów po przek�tnych nie powinny by� wi�ksze od: 
– 2 mm przy długo�ci przek�tnej do 1 m, 
– 3 mm przy długo�ci przek�tnej do 2 m, 
– 4 mm przy długo�ci przek�tnej powy�ej 2 m. 
ssssss) Zamocowane okno nale�y uszczelni� pod wzgl�dem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny mi�dzy o�cie�em a o�cie�nic� materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do stosowania do tego celu �wiadectwem ITB. Zabrania si� u�ywa� do tego 
celu materiałów wydzielaj�cych zwi�zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

tttttt) Osadzone okno po zmontowaniu nale�y dokładnie zamkn��. 
uuuuuu) Osadzenie parapetów wykonywa� po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 

okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
vvvvvv) Dokładno�� wykonania o�cie�y powinna odpowiada� wymogom dla robót 

murowych  
wwwwww) O�cie�nic� mocowa� za pomoc� kotew lub haków osadzonych w o�cie�u. 

O�cie�nice nale�y zabezpieczy� przed korozj� biologiczn� od strony muru. 
xxxxxx) Szczeliny mi�dzy o�cie�nic� a murem wypełni� materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu �wiadectwem ITB. 
yyyyyy) Przed trwałym zamocowaniem nale�y sprawdzi� ustawienie o�cie�nic w pionie i 

poziomie;  
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Warto�� luzu i odchyłek (mm) 

okien drzwi 

Luzy mi�dzy skrzydłami +2 +2 

Mi�dzy skrzydłami a 
o�cie�nic�

–1 –1 

5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mie� uszkodze�. 



Barwa powłoki powinna by� jednolita, bez widocznych poprawek, �ladów p�dzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydziela� nieprzyjemnego zapachu i zawiera� substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

6.  Kontrola jako�ci 

6.1. Zasady kontroli jako�ci powinny by� zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej,  

6.2. Ocena jako�ci powinna obejmowa�: 
– sprawdzenie zgodno�ci wymiarów, 

– sprawdzenie jako�ci materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, oku� oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowo�ci zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� robót jest: 

Dla pozycji B.08.01.00 i B.08.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w �wietle o�cie�nic. 

oraz 1mb parapetów  

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w B.08.00.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno�ci wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9.  Podstawa płatno�ci 

 Płaci si� za ustalon� ilo�� wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– monta� parapetów (zewn�trznych i wewn�trznych) 

– ewentualn� napraw� powstałych uszkodze�. 

10.  Przepisy zwi�zane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolark� budowlan�. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

         Stolarka budowlana. Poradnik-informator.  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1.  Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 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. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach obj�tych 

przetargiem. 

B.09.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

B.09.02.00 Izolacje termiczne. 

B.09.03.00 Izolacje przeciwwilgociowe metod� iniekcji krystalicznej 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiada� wymaganiom zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach ITB 

dopuszczaj�cych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji nale�y stosowa� papy o wkładach nie podlegaj�cych rozkładowi 

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

szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działa� destrukcyjnie na ł�czone materiały i powinny wykazywa�
dostateczn� odporno�� w �rodowisku, w którym zostaj� u�yte oraz nale�yt� przyczepno�� do 

sklejanych materiałów, okre�lon� wg metod bada� podanych w normach pa�stwowych i 

�wiadectwach ITB. 

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

wskazany w normach pa�stwowych i �wiadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nale�y stosowa� pap� I/400 na tekturze o 

gramaturze 400 g/m
2
. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

zzzzzz) wst�ga papy powinna by� bez dziur i załama�, o równych kraw�dziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mie� widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza si� pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s� uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia si�
papy. Dopuszcza si� naderwania na kraw�dziach wst�gi papy w kierunku poprzecznym nie 

dłu�sze ni� 30 mm, nie wi�cej ni� w 3 miejscach na ka�de 10 m długo�ci papy. 

aaaaaaa) papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie� jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 

bbbbbbb)wymiary papy w rolce 

– długo��: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 



60 m ±0,60 m 
– szeroko��: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 
ccccccc) Rolki papy powinny by� po�rodku owini�te paskiem papieru szeroko�ci co 

najmniej 20 cm i zwi�zane drutem i sznurkiem grubo�ci co najmniej 0,5 mm. 
ddddddd)Na ka�dej rolce papy powinna by� umieszczona nalepka z podstawowymi 

danymi okre�lonymi w ww. normie. 
eeeeeee) Rolki papy nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych, chroni�cych przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległo�ci co najmniej 120 cm 
od grzejników. 

fffffff) Rolki papy nale�y układa� w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj�cej, w jednej 
warstwie. Odległo�� mi�dzy stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gor�co 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
– temperatura mi�knienia – 60–80°C 
– temperatura zapłonu – 200°C 
– zawarto�� wody – nie wi�cej ni� 0,5% 
– spływno�� – lepik nie powinien spływa� w temperaturze 50°C w ci�gu 5 godzin warstwy 

sklejaj�cej dwie warstwy papy nachylonej pod k�tem 45° 
– zdolno�� klejenia – lepik nie powinien si� rozdzieli� przy odrywaniu pasków papy sklejo-

nych ze sob� i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

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

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniaj�cy KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.3. Materiały do izolacji iniekcyjnych 
Materiały, elementy i urz�dzenia przeznaczone do robót powinny odpowiada� Polskim 
Normom i Normom Bran�owym, a w razie ich braku powinny mie� decyzje dopuszczaj�ce 
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadaj�ce uprawnienia do 
wydawania takich decyzji. 
Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiałów. Odbiór powinien by�
dokonany bezpo�rednio po ich dostarczeniu na budow�. Odbiór winien obejmowa�
sprawdzenie ich wła�ciwo�ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentów odniesienia. Jako��
materiałów musi by� potwierdzona wła�ciwymi dokumentami dopuszczaj�cymi materiały 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Materiał do iniekcji powinien by� produktem do gł�bokiej mineralizacji uszczelnianego 
podło�a. redukuj�cym chłonno�� podło�a przez hydrofobizacj� strefy przypowierzchniowej. 
Wymagania: 
• Hydrofobizuj�cy 
• Zaw��aj�cy kapilary 
• Posiadaj�cy dobre wła�ciwo�ci penetruj�ce 
• Wzmacniaj�cy powierzchnie 
• Zgodny z systemem 
Do wypełniania pustek i nawierconych otworów przy doszczelnianiu nale�y zastosowa� mineraln�,  
bezskurczowo twardniej�c� zapraw� wypełniaj�c�, o dobrej płynno�ci i wysokiej 
przepuszczalno�ci dla wprowadzanych pó�niej płynów iniekcyjnych, odporn� na wyst�puj�ce 
cz�sto w murze, rozpuszczalne w wodzie siarczany, daj�c� si� pompowa� przy u�yciu 
odpowiednich urz�dze�. 
Wymagania: 
• Płynno��
• Bezskurczowo��
• Odporno�� na siarczany 
• Daj�ca si� łatwo nawierca�
• Dyfuzyjno��



2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Styropian 

Styropian odmiany G-T samogasn�cy. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o 

g�sto�ci min. 25 kg/m
3
. 

a) Wymagania 

ggggggg)płyty styropianowe powinny posiada� barw� granulek styropianowych wst�pnie 

spienionych, 

hhhhhhh)dopuszcza si� wyst�powanie wgniotów i miejscowych uszkodze�: 
– dla płyt o grubo�ci poni�ej 30 mm – o gł�boko�ci do 4 mm 

– dla płyt o grubo�ci powy�ej 30 mm – o gł�boko�ci do 5 mm. 

Ł�czna powierzchnia wad nie mo�e przekracza� 50 cm
2
, a powierzchnia najwi�kszej 

dopuszczalnej wady 10 cm
2
. 

iiiiiii) wymiary: 

– długo�� – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

– szeroko�� – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

– grubo�� – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa si� w stosy o pojemno�ci 0,5–3,6 m
3
, przy czym wysoko�� stosu 

nie powinna by� wy�sza ni� 1,2 m. Na opakowaniu powinna by� naklejona etykieta zawie-

raj�ca nazw� zakładu, oznaczenie, nr partii, dat� produkcji, ilo�� i piecz�tk� pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe nale�y przechowywa� w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od �ródeł 

ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe nale�y przewozi� w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ru-

chu drogowego. 

3.  Sprz�t 

Roboty mo�na wykona� r�cznie lub przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.09.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien by� trwały, nieodkształcalny i przenosi� wszystkie 

działaj�ce na� obci��enia. 

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

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj� z papy asfaltowej powinien by�
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsj� asfaltow�. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien by� suchy, a jego wilgotno�� nie powinna przekra-

cza� 5%. 

c) Powłoki gruntuj�ce powinny by� naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym �e 

druga warstwa mo�e by� naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by� nie ni�sza ni� 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz��ci obiektu przed wilgoci� z gruntu 

powinny składa� si� z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem 

mi�dzy sob� w sposób ci�gły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj�cych przed wod�
zarobow� z zaprawy na niej układanej mog� by� wykonane z jednej warstwy papy 

asfaltowej uło�onej na sucho i sklejonej wył�cznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych nale�y stosowa� wył�cznie lepik asfaltowy, odpowiadaj�cy 

wymaganiom norm pa�stwowych. 



d) Grubo�� warstwy lepiku mi�dzy podkładem i pierwsz� warstw� izolacji oraz mi�dzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi� 1,0–1,5 mm. 

e) Szeroko�� zakładów papy zarówno podłu�nych jak i poprzecznych w ka�dej warstwie 
powinna by� nie mniejsza ni� 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by�
przesuni�te wzgl�dem siebie. 

5.3. Izolacje termiczne B.09.02.00 

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa� materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by� układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe, nale�y 
układa� na styk bez szczelin. 
Płyty winny by� przyci�te na miar� bez ubytków i wyszczerbie�. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach ka�d� warstw� układa� mijankowo. Przesuni�cie 
styków winno wynosi� minimum 3 cm. 

5.3.3.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały nale�y chroni� przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie foli� lub pap�). 

5.. Izolacje przeciwwilgociowe metod� iniekcji B.09.03.00 
Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje si� w jednej linii na wybranym 
poziomie, równolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o �rednicy                 
20-23mm wykonuje si� przy u�yciu młotów udarowo-obrotowych w odst�pach �rednio co 
13 cm, w zale�no�ci od stanu zasolenia murów. Je�eli zasolenie murów jest wi�ksze ni�
0,5% lub gdy nie wykonuje si� pomiarów zasolenia, nale�y wykonywa� otwory iniekcyjne 
co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie poni�ej 0,3%, otwory iniekcyjne 
mo�na wierci� co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci si� na gł�boko�ci grubo�ci muru minus 
5 cm oraz pod k�tem 15°-30° do poziomu. 
Przygotowane otwory iniekcyjne nawil�a si� przed wprowadzeniem �rodka iniekcyjnego 
wod� przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilo�ci około 0,5l, który poza 
nawil�aniem wypłukuje z otworów zwiercin� stanowi�c� przeszkod� w penetracji �rodka 
iniekcyjnego. Wod� do otworów mo�na skierowa� z urz�dzenia iniekcyjnego pod 
ci�nieniem grawitacyjnym. 
W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si� grawitacyjnie, po około 30 minutach 
od nawil�enia, �wie�o przygotowany �rodek iniekcyjny, który w czasie iniekcji powinien 
mie� konsystencj� łatwo samopoziomuj�c� si� w naczyniu i łatwo wylewaj�c� si�
z naczynia przez otwór o �rednicy 2 cm. Ilo�� wprowadzonego grawitacyjnie �rodka 
iniekcyjnego równa si� obj�to�ciowo pojemno�ci otworu iniekcyjnego. 	rodek iniekcyjny 
w tej technologii jest jednocze�nie �rodkiem za�lepiaj�cym (flekuj�cym) otwory, które po 
iniekcji mo�na dodatkowo za�lepi� tu� przy wylocie (przy u�yciu szpachelki) tym samym 
�rodkiem iniekcyjnym, lecz o g�stszej konsystencji. 
Mieszanin� iniekcyjn� przygotowuje si� bezpo�rednio przed jej u�yciem i nale�y j�
zastosowa� do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki. 
W przypadku iniekcji ci�nieniowej �rednica otworów wynosi 10 mm. Wierci� nale�y w 
dwóch rz�dach oddalonych od siebie o 8 cm pod k�tem do 30º. Odległo�ci mi�dzy 
otworami w rz�dzie nie mog� by� wi�ksze od 19cm. Otwory nale�y wywierci� na 
gł�boko�� o 5 cm mniejsz� ni� grubo�ci muru. Otwory z rz�du górnego musz� by�
przesuni�te wzgl�dem otworów rz�du dolnego o odcinek stanowi�cy połow� ich osiowego 
rozstawu. Jako zasad� nale�y przyj��, �e odległo�ci miedzy otworami s�siaduj�cymi ze 
sob� nie mog� by� wi�ksze ni� 12,5cm. Z otworów nale�y usun�� pył przez 
przedmuchanie spr��onym powietrzem. Je�eli podczas wiercenia stwierdzimy, �e 
wewn�trz muru znajduj� si� nieci�gło�ci, sp�kania lub puste przestrzenie, przez które 
mogłoby dochodzi� do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nale�y 
zakwestionowane otwory wypełni� zapraw� do uzupełnie�, a po 24 godzinach ponownie 
wykona� nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi� ko�cówki iniekcyjne 
wielokrotnego u�ytku (pakery). Za pomoc� pompy ci�nieniowej do otworów pod 
ci�nieniem 0,1 do 0,3MPa nale�y wtłacza� preparat iniekkcyjny tak, aby uzyska�
zalecane zu�ycie preparatu. Czas tłoczenia jest zale�ny od stopnia chłonno�ci muru i 
zwykle trwa od 15 do 20 minut przy u�yciu pompy z czterema ko�cówkami iniekcyjnymi. 



Po zako�czeniu tłoczenia wykr�camy pakery, przekładamy je do kolejnych otworów i 
powtarzamy iniekcj�. Po 24 godzinach otwory wypełni� płynn� zapraw� do uzupełnie�. 

6.  Kontrola jako�ci 

6.1. Materiały izolacyjne. 
• Wymagana jako�� materiałów izolacyjnych powinna by� potwierdzona przez producenta przez 

za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorz�dnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów potwierdzaj�cych przez 
producenta ich jako�� nie mog� by� dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj�
projektow� oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi ates-
tami wytwórcy. W przypadku zastrze�e� co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci 
wystawionym przez producenta powinien by� on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
pa�stwowej. 

• Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła�ciwo�ci nie odpo-
wiadaj� wymaganiom przedmiotowych norm. 

• Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
• Badania izolacji wykonanej metod� iniekcji powinno polega� na sprawdzeniu ci�gło�ci powstałej 

warstwy izoluj�cej i jej zgodno�ci z ST  i według instrukcji producenta jak równie - stosownych 
aprobat technicznych 

6.2. Iniekcja 
Badania przed przyst�pieniem do robót
Nale�y sprawdzi� czy pas muru, w którym wykonywana b�dzie izolacja jest prawidłowo 
odsłoni�ty i oczyszczony. Je�eli roboty prowadzone b�d� poni�ej poziomu gruntu to 
wykop musi by� wystarczaj�co szeroki, aby nie utrudniał prac, a przy gł�boko�ci powy�ej 
1 m prawidłowo zabezpieczony. Oceniona powinna by� powierzchnia muru - lu�ne 
fragmenty nale�y zbi�. Fugi oczy�ci� i wyspoinowa�. 
Przed rozpocz�ciem nawierce� osoba posiadaj�ca stosowne uprawnienia budowlane 
powinna oceni� stan techniczny muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów 
oceni� stopie� jednorodno�ci muru, wyst�powania rys, sp�ka�, pustek, kawern. Ustali�
przebieg instalacji. Praktycznie ka�dy mur nale�y traktowa� jednostkowo. Indywidualnego 
potraktowania wymagaj� mury z pustk� powietrzn� lub maj�ce dobrej jako�ci warstw�
licow�, rdze� za� wypełniony lu�nym materiałem. Konieczna jest wtedy wst�pna iniekcja 
8 płynnym, bezskurczowym materiałem- zapraw� do wypełnie� posiadaj�c� zdolno��
wypełniania rys i wi�zania lu�nych cz�stek. W ka�dym budz�cym w�tpliwo�ci przypadku 
nale�y wykona� próbne wiercenie otworów i próbne iniekcje. 
Badania w czasie robót
Przed rozpocz�ciem iniekcji nale�y sprawdzi� rozstaw, gł�boko��, liniowo�� otworów oraz 
stopie� ich czysto�ci. 
W trakcie iniekcji nale�y kontrolowa� czy nie nast�puje za szybkie wnikanie płynu 
iniekcyjnego. Mo�e to by� spowodowane p�kni�ciami, kawernami w murze. 
W trakcie wypełniania otworów zapraw� do wypełnie� nale�y dopilnowa�, aby materiał 
wypełniaj�cy został prawidłowo zag�szczony 
Badania w czasie odbioru robót
Odbiór robót zwi�zanych z wykonaniem izolacji poziomej powinien zosta� dokonany w 
mo�liwie najkrótszym czasie po zako�czeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na 
iniektowanych �cianach (np. tynkowaniem)). Badaniu podda� ci�gło�� izolacji, rozstaw 
otworów, stan nasycenia i dokładno�� zasklepienia otworów. 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 



Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 

inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych robót wyko�-

czeniowych. 

       Roboty iniekcyjne  

       Odbiór otworów nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do iniekcji. Nale�y 

sprawdzi� rozstaw i prostoliniowo�� otworów, ich gł�boko�� oraz k�t nachylenia. 
Podczas wykonywania iniekcji powinien by� prowadzony dziennik. W dzienniku nale�y 
ka�dorazowo odnotowywa� dat�, miejsce iniekcji, grubo�� i długo�� �ciany, ilo�� preparatu, 
który zainiektowano, ewentualnie ilo�� preparatu, który nale�y dola�, uwagi dotycz�ce stanu 
technicznego muru, inne. Odbiór przepony nale�y wykona� bezpo�rednio przed wypełnieniem 
zapraw� do uzupełnie�. Sprawdzi� nale�y czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany. 
Odbiór ko�cowy nale�y wykona� po zako�czeniu prac. Sprawdzi� nale�y czy wszystkie otwory 
zostały w pełni wypełnione zapraw�. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały 
pozytywne wyniki. Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna 
by� odebrana. W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 
Je�eli mo�liwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworów i wprowadzenie 
preparatu to nale�y na fragmentach muru budz�cych w�tpliwo�ci wykona� t� operacj�. Je�eli kolejne 
wiercenie w tym samym pasie mo�e osłabi� konstrukcj� �ciany, lub nie przyniesie oczekiwanego 
efektu, bo struktura muru to uniemo�liwia to przepon� nale�y wykona� od nowa na innej wysoko�ci 
muru. 
Odbiór powinien by� potwierdzony protokołem, który powinien zawiera�: 
- ocen� wyników bada�, 
- stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia. 
Skuteczno�� wykonanej przepony mo�na oceni� przez porównanie pomiarów stopnia zawilgocenia 
muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6 i 12 
miesi�cach od daty wykonania przepony poziomej.
Podstaw� do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki bada� laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez Wykonawc�. 

8.2. Roboty wg B.09.00.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9.  Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podło��, 
– wykonanie izolacji wraz z ochron�, 
– uporz�dkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy zwi�zane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniaj�cy. 

  PN-88/B-32250                          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
      PN-EN 1925:2001                       Metody bada� kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika 



                                                           nasi�kliwo�ci kapilarnej. 

      PN-EN 772-11:2002 + uzupełnienia PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U)    Metody bada� elementów                      

                                                    murowych. Cz��� 11: Okre�lenie absorpcji wody elementów   

                                                    murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia  

                                                    naturalnego spowodowanej podci�ganiem kapilarnym oraz  

                                                     pocz�tkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych. 
      PN-92/C-04504                          Analiza chemiczna. Oznaczenie g�sto�ci produktów chemicznych 
                                                          ciekłych i stałych w postaci proszku 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.10.00.00 ELEMENTY ZEWN�TRZNE

1.  Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce demonta�u i 
monta�u zewn�trznych elementów zamocowanych do elewacji   

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
demonta� i monta� elementów zewn�trznych . 
B. 10.01.00 Osłona wej�cia (daszek). 
B. 10.02.00 Szafka- tablica informacyjna 
B. 10.03.00 Klimatyzatory, wsporniki i uchwyty 
B. 10.04.00 Przewody instalacyjne  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budow� powinny by� trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiada� �wiadectwo jako�ci (atest). 

Osłona wej�cia - daszek 
Charakterystyka: 
– szeroko�� – po 50cm wystaj�cy na obie strony poza szeroko�� drzwi   
– wysi�g    -   1,20m 
– szkło – bezpieczne  
– wsporniki – ze stali nierdzewnej  
– sposób mocowania do �ciany - systemowy 

Szafki – tablice informacyjne  



Przeznaczone do demonta�u i ponownego monta�u po wykonanej termomodernizacji  

Klimatyzatory  

Istniej�ce klimatyzatory po zdemontowaniu nale�y zamontowa� na dachu  

Elementy drobne na fasadzie  

Przewidziane do zdemontowania, po wykonaniu termomodernizacji �cian do zamontowania 

nowe lub zmodyfikowane elementy  

Przewody  

Przewidziane  do przeło�enia (uło�enie w rurach – kanałach ochronnych pod warstw� izolacji 
termicznej) 
Lampy  
Wsporniki lamp do przebudowy aby bezkolizyjnie pełniły sw� funkcj� po wykonaniu izolacji 
termicznej lub do demonta�u i do zamontowania nowe spełniaj�ce ww wymagania 

3.  Sprz�t 

Roboty mog� by� wykonane r�cznie lub mechanicznie. 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4.  Transport – w opisie materiałów p. 2 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wszystkie nowo montowane elementy musz� by� zamontowane w sposób uniemo�liwiaj�cy ich 
odpadni�cie na skutek własnego ci��aru jak i czynników zewn�trznych (nie licz�c wandalizmu). 
Sposób zamontowania nie mo�e narusza� izolacji termicznej (za wyj�tkiem przej�� niezb�dnych 
ł�czników) 

5.2. Wszystkie montowane elementy musz� by� usytuowane w odpowiednim porz�dku. Niedopuszczalne s� odchyłki od 
osi pionowej i poziomej. 6.  Kontrola jako�ci 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabr. wg wymaga� podanych w punkcie 2.0. 

7.  Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� jest: 
– dla B.10.01.00 do B.10.04.00 – 1 m zdemontowanych i zamontowanych elementów. 
– dla B.10.05.00 – 1 mb zdemontowanych i zamontowanych przewodów i rur ochronnych 

8.  Odbiór robót 

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

8.2. Odbiór ko�cowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymaga� zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9.  Podstawa płatno�ci 

B.13.00.00 Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadpro�a która obejmuje wyko-
nanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 

10.  Przepisy zwi�zane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-63/B-06251       Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI

1. Wst�p. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 

odbioru tynków zewn�trznych i wewn�trznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie tynków zewn�trznych i wewn�trznych obiektu wg poni�szego. 

– B.11.01.00 Tynki wewn�trzne 

– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

– B.11.02.00 Tynki zewn�trzne. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, oraz wod� z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowe, a w szczególno�ci: 

– nie zawiera� domieszek organicznych, 

– mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

�rednioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o prze-

�wicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

jjjjjjj) Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy pa�stwowej. 

kkkkkkk) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 

lllllll) Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie 

wcze�nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

mmmmmmm) Do zapraw tynkarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 

nnnnnnn) Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem 

�u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura 

otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C. 

ooooooo) Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy�
jednolit� i jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. Skład 

obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 



3.  Sprz�t 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrat� stateczno�ci. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesi�cy po zako�czeniu stanu surowego. 

c) Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e w ci�gu doby 
nie nast�pi spadek poni�ej 0°C. 
W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
�rodków zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
monta�owych w okresie obni�onych temperatur”. 

d) Zaleca si� chroni� �wie�o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i tward-
nienia, tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�. 

5.2. Przygotowanie podło�y 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy 
zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10 mm. 
Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun��
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lamp� benzynow�. 
Nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�. 

5.2.2. Przyklejenie siatki z włókna szklanego     
Przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni �ciany, mo�na rozpocz��, przy 
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej ni� 5oC i nie wy�szej ni� 25oC. 
Do przyklejenia siatki z włókna szklanego nale�y stosowa� mas� klej�c�. 
Mas� klej�c� nale�y nanosi� na powierzchni� płyt styropianowych, ci�gł� warstw� o grubo�ci 
około 2 mm, rozpoczynaj�c od góry �ciany pasami pionowymi o szeroko�ci siatki z włókna 
szklanego. Po nało�eniu masy klej�cej nale�y natychmiast przykleja� siatk� z włókna 
szklanego, rozwijaj�c stopniowo rolk� siatki w miar� przyklejania i wciskaj�c j� w mas�
klej�c�, za pomoc� packi metalowej, plastikowej lub drewnianej. Siatka powinna by�
całkowicie wci�ni�ta w mas� klej�c�. Nast�pnie na powierzchni� przyklejonej siatki nale�y 
nanie�� drug� warstw� masy klej�cej o grubo�ci około 1 mm, w celu całkowitego przykrycia 
siatki. Przy nakładaniu tej warstwy nale�y cał� powierzchni� dokładnie wyrówna� przez 
zatarcie. Grubo�� warstwy klej�cej przy pojedynczej siatce powinna wynosi� nie mniej ni� 3 
mm i nie wi�cej ni� 6 mm. 
Naklejona siatka nie powinna wykazywa� sfałdowa� i powinna by� równomiernie napi�ta. 
S�siednie pasy siatki powinny by� przyklejone na zakład nie mniejszy ni� 5 cm w pionie i w 
poziomie  
Szeroko�� siatki powinna by� tak dobrana, aby było mo�liwe wyklejenie o�cie�y okiennych i 
drzwiowych na całej ich gł�boko�ci. Naro�niki otworów okiennych i drzwiowych powinny by�
wzmocnione przez naklejenie bezpo�rednio na styropianie kawałków siatki o wymiarach 20cm 
x 35cm  
Siatka przyklejana na jednej �cianie nie mo�e by� uci�ta na kraw�dzi naro�nika, lecz 
nale�y j� wywin�� na �cian� s�siedni� pasem o szeroko�ci około 15 cm. 



5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien by� wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewn�trznych nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gład� nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie nara�onych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, – w tynkach nara�onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn�trznych o 
stosunku 1:1:2. 

4.  Kryteria oceny jako�ci i odbioru 

- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� uło�enia wykładzin 
- sprawdzenie odbiorów mi�dzyoperacyjnych podło�a i materiałów, 
- sprawdzenie dokładno�ci spoin wg normy PN-72/B-06190. 

5.  Kontrola jako�ci 

5.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i kon-
systencj� w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� robót jest m2. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem 
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podło�a 
Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych. 
Podło�e powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je�eli odbiór podło�a 
odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci� i zmy� wod�. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne powinny 
by� zgodne z dokumentacj� techniczn�. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od 
linii prostej – nie wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo�ci łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 
– pionowego – nie wi�ksze ni� 2 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie wi�ksze ni� 3 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej 

powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi (�ciany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikaj�cych z podło�a, pil�ni itp., 

– trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepno�ci tynku do podło�a. 

9.  Podstawa płatno�ci 

B.11.01.00 i B.11.02.00 Tynki wewn�trzne i zewn�trzne. 
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni �ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
– ustawienie i rozbiórk� rusztowa�, 
– umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 



10.  Przepisy zwi�zane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymało�ciowych. 

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

odbiorze. 

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

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1.  Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 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 w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.12.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza grubo�ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 

8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podło�a mlekiem wapienno-cementowym, 

uło�eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnie-

niem mas� asfaltow� szczelin dylatacyjnych. 

B.12.02.00  Posadzki wła�ciwe. 

B.12.02.01  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych 

z cokolikami luzem uło�onych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-

czeniem i przygotowaniem podło�a, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-

niem punktów wysoko�ciowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przyci�ciem, dopa-

sowaniem i uło�eniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zapraw�, oczyszczeniem 

i umyciem powierzchni. 

B12.02.02  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 

15×15 cm, uło�onych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-

gotowaniem podło�a, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 

wysoko�ciowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przyci�ciem, dopasowaniem i uło-

�eniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zapraw�, oczyszczeniem i umyciem 

powierzchni. 

B.12.02.03   Elementy wpuszczone w posadzki – wycieraczka do obuwia 

Wycieraczki wpuszczone w nisz� w posadzce w taki sposób, aby górna warstwa elementów 

wycieraczki była w poziomie posadzki  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora. 



2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowe, a w szczególno�ci: 
– nie zawiera� domieszek organicznych, 
– mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Kruszywo doi posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielko�� ziaren kruszywa nie powinna przekroczy� 1/3 grubo�ci 
posadzki. W posadzkach odpornych na �cieranie najwi�ksze dopuszczalne wielko�ci ziaren kruszywa 
wynosz� przy grubo�ci warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

2.4. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Wła�ciwo�ci płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 
– nasi�kliwo�� po wypaleniu nie mniej ni� 2,5% 
– wytrzymało�� na zginanie nie mniejsza ni� 25,0 MPa 
– �cieralno�� nie wi�cej ni� 1,5 mm 
– mrozoodporno�� liczba cykli nie mniej ni� 20 
– kwasoodporno�� nie mniej ni� 98% 
– ługoodporno�� nie mniej ni� 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długo�� i szeroko��:  ±1,5 mm 
– grubo��:  ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardo�� wg skali Mahsa 8 
– �cieralno�� V klasa �cieralno�ci 
– na schodach i przy wej�ciach wykonane jako antypo�lizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe musz� by� uzupełnione nast�puj�cymi elementami: 
– stopnice schodów, 
– listwy przypodłogowe, 
– k�towniki, 
– naro�niki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długo�� i szeroko��: ±1,5 mm 
– grubo��: ±0,5 mm 
– krzywizna:  1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek mo�na stosowa� zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosowa� zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zapraw� z cementu portlandzkiego 35 – białego i m�czki wapiennej 
– zapraw� z cementu 25, kredy malarskiej i m�czki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny. 
d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawieraj�ce ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza si�: 
– nazw� i adres Producenta, nazw� wyrobu, liczb� sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako�ci, 

znaki ostrzegawcze dotycz�ce wyrobów łatwo tłuk�cych si� oraz napis „Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie 	wiadectwem ITB nr...”. 

e) Transport 
Płytki przewozi� w opakowaniach krytymi �rodkami transportu. 
Podłog� wyło�y� materiałem wy�ciółkowym grubo�ci ok. 5 cm. 



Opakowania układa� �ci�le obok siebie. Na �rodkach transportu umie�ci� nalepki ostrzegawcze 

dotycz�ce wyrobów łatwo tłuk�cych. 

f) Składowanie 

Płytki składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko��
składowania do 1,8 m. 

2.5. Wycieraczki do obuwia  

Wyrób musi spełnia� wymagania dopuszczenia do stosowania w obiektach u�yteczno�ci 
publicznej. Wycieraczka powinna by� wykonana o wymiarach 1,20*0,80m z listew grubo�ci 
19mm naprzemiennie zamkni�tych wkładem gumowym i wkładem czyszcz�cym 

3.  Sprz�t 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrat� stateczno�ci. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podło�a mlekiem wapienno-cementowym, uło�eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 

na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem mas� asfaltow� szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

- Podkład cementowy powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który okre�la wymagan�
wytrzymało�� i grubo�� podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

- Wytrzymało�� podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by� mniejsza ni�: 
na �ciskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

- Podło�e, na którym wykonuje si� podkład z warstwy wyrównawczej powinno by� wolne od kurzu i 

zanieczyszcze� oraz nasycone wod�. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ci�gu co najmniej 3 

dni nie powinna by� ni�sza ni� 5°C. 

- Zapraw� cementow� nale�y przygotowywa� mechanicznie.  

Zaprawa powinna mie� konsystencj� g�st� – 5–7 cm zanurzenia sto�ka pomiarowego. 

ppppppp) Ilo�� spoiwa w podkładach cementowych powinna by� ograniczona do ilo�ci niezb�dnej, 

ilo�� cementu nie powinna by� wi�ksza ni� 400 kg/m
3
. 

- Zapraw� cementow� nale�y układa� niezwłocznie po przygotowaniu mi�dzy listwami 

kierunkowymi o wysoko�ci równej grubo�ci podkładu z zastosowaniem r�cznego lub 

mechanicznego zag�szczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

- Podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� lub pochylon�, zgodnie z 

ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow� łat� przykładan� w dowolnym miejscu, nie 



powinna wykazywa� wi�kszych prze�witów wi�kszych ni� 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu 
od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekracza� 2 mm/m i 5 mm na całej długo�ci 
lub szeroko�ci pomieszczenia. 
- W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie foli� polietylenow� lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod�. 

Posadzki z gresów charakteryzuj� si� nisk� nasi�kliwo�ci�, wysok� twardo�ci�, wytrzymało�ci� i 
mrozoodporno�ci�. Gresy na zewn�trz mocuje si� klejem mrozoodpornym.. 
Nale�y wykona� cokoliki z płytek posadzkowych wys. 15 cm na �cianach  . 
Podkład pod posadzk� z płytek gres powinien by� wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od 
wykonania podkładu nie spadnie poni�ej ni� 5°c. Podkłady pod posadzki z płytek gres powinny mie�
wytrzymało�� na �ciskanie min. 12 Mpa, (beton kl. b-15). 
Podkład pod posadzk� powinien by� oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem 
papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do �cian. Je�eli przewiduje si� spadek posadzki, 
podkład powinien by� wykonany z zało�onym spadkiem. Zapraw� cementow� nale�y przygotowa� przez 
mechaniczne zmieszanie składników wg okre�lonej receptury. Zaprawa powinna mie� g�st�
konsystencje. zapraw� cementow� nale�y układa� niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami 
kierunkowymi o wys. równej wysoko�ci podkładu z zastosowaniem r�cznego lub mechanicznego 
zag�szczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. odchylenie powierzchni podkładu 
od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekracza� 2 mm/ m i 
5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci pomieszczenia. W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by�
utrzymany w stanie wilgotnym. podkład betonowy zbrojony powinien by� wykonany z zastosowaniem 
zbrojenia z siatki lub pr�tów uło�onych krzy�owo, przy czym nale�y go wykonywa� w dwóch warstwach 
tj najpierw warstw� równ� połowie grubo�ci podkładu, a po uło�eniu zbrojenia uzupełni� mieszank�
betonow� do przewidywanej całkowitej grubo�ci podkładu. 

6.  Kontrola jako�ci 

6.1. Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie o 
jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz�dnym 
dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj�
wymaganiom technicznym. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.3. Nale�y przeprowadzi� kontrol� dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotno�ciowych). 
Sprawdzi� prawidłowo�� wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.4.Wymagania dla posadzek płytkowych  
Kontrola prawidłowo�ci wykonania okładziny powinna obejmowa� sprawdzenie: 

- przyczepno�ci okładziny, 
- odchylenia kraw�dzi od kierunku poziomego i pionowego, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny, 
- prawidłowo�ci wypełnienia i przebiegu spoin. 

7.  Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� robót jest m2. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem 
zmian zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegaj� odbiorowi wg. zasad podanych poni�ej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmowa� zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz 
sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrze�e� co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez 
producenta – powinien by� on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj�
wymaganiom technicznym. 
Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 



8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmowa�: 
– sprawdzenie wygl�du zewn�trznego; badanie nale�y wykona� przez ocen� wzrokow�, 
– sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni posadzki; badanie nale�y wykona�

przez ocen� wzrokow�, 
– sprawdzenie grubo�ci posadzki cementowej lub z lastryka nale�y przeprowadzi� na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowo�ci nale�y wykona� za pomoc� naci�gni�tego drutu i pomiaru odchyle� z dokładno�ci�
1 mm, a szeroko�ci spoin – za pomoc� szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nale�y 

wykona� przez ocen� wzrokow�. 

9. Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za ustalon� ilo�� m2
 powierzchni uło�onej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podło�a, dostarczenie materiałów i sprz�tu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy zwi�zane 

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

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce  

cementów powszechnego u�ytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.13.00.00 INSTALACJE C.O.

1. WST�P  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 

i odbioru robót w zakresie wymiany instalacji c.o. w modernizowanym budynku 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacja Techniczn�

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 

celu przebudow� w niewielkim zakresie instalacji centralnego ogrzewania po uprzednim 

zdemontowaniu fragmentów starej instalacji. Instalacje nale�y wykona� w dowi�zaniu do istniej�cej 

ju� instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi�zana jest z wykonaniem ni�ej wymienionych 

robót:

demonta� grzejników i odcinków istniej�cej instalacji, 

monta� rur przył�cznych 

monta� zaworów , 

monta� grzejników, 

badania instalacji, 

regulacja działania instalacji. 



1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj� robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 

23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodoci�gowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy� jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zast�pienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemo�liwo�ci 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbli�onych charakterystykach i trwało�ci. Wszelkie 
zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog� powodowa� obni�enia 
warto�ci funkcjonalnych i u�ytkowych instalacji, a je�eli dotycz� zamiany materiałów i elementów 
okre�lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog� powodowa� zmniejszenia trwało�ci 
eksploatacyjnej. Roboty monta�owe nale�y realizowa� zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotycz�cymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji sanitarnych mog� by� stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. 

Wszystkie materiały u�yte do wykonania instalacji musz� posiada� aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiada� Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptacj� Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien by� dokonywany według 
wymaga� i w sposób okre�lony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
Instalacja c.o. wykonana b�dzie z rur miedzianych 
Dostarczone na budow� rury powinny by� proste, czyste od zewn�trz i wewn�trz, bez widocznych 
w�erów i ubytków spowodowanych korozj� lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
Instalacja ma by� wyposa�ona w typow� armatur� odcinaj�c� oraz armatur� regulacyjn� (zwory z 
głowicami termostatycznymi.

2.3. Grzejniki 
Typowe stalowe, płytowe, ocynkowane i malowane proszkowo wg zestawienia w przedmiarze 

3. SPRZ�T 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te� przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.4. Rury 
Rury b�d� transportowane na samochodach o odpowiedniej długo�ci. Kształtki nale�y przewozi�
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
nale�y unika� ich zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposa�enia 
Transport elementów wyposa�enia do „białego monta�u” powinien odbywa� si� krytymi �rodkami. 
Zaleca si� transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposa�enia nale�y 
przechowywa� w magazynach lub w pomieszczeniach zamkni�tych w pojemnikach. 

4.6. Armatura 
Dostarczon� na budow� armatur� nale�y uprzednio sprawdzi� na szczelno��. Armatur� nale�y 
składowa� w magazynach zamkni�tych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demonta�owe 

Demonta� fragmentów instalacji wykonywany b�dzie bez odzysku elementów. Ruroci�gi stalowe 
nale�y przycina� palnikami lub tarcz�.  



Materiały uzyskane z demonta�u nale�y posegregowa� i wywie�� do składnicy złomu lub na 
najbli�sze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2. Monta� ruroci�gów 
Ruroci�gi ł�czone b�d� przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla poł�cze� spawanych okre�lone s�
w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 
Przed układaniem przewodów nale�y sprawdzi� tras� oraz usun�� mo�liwe do wyeliminowania 
przeszkody, mog�ce powodowa� uszkodzenie przewodów (np. pr�ty, wystaj�ce elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Kolejno�� wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca monta�u grzejników, 
– wyznaczenie miejsc wł�czenia rur przył�cznych do instalacji  
– osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– uło�enie rur z zamocowaniem wst�pnym, 
– dopasowanie wszystkich elementów (grzejnik, zawory i rury przył�czne) 
– wykonanie poł�cze�. 

W miejscach przej�� przewodów przez �ciany i stropy nie wolno wykonywa� �adnych poł�cze�. 
Przej�cia przez przegrody budowlane wykona� w tulejach ochronnych. Woln� przestrze� mi�dzy 
zewn�trzn� �cian� rury i wewn�trzn� tulei nale�y wypełni� odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnia� jedynie mo�liwo�� osiowego ruchu przewodu. 
Długo�� tulei powinna by� wi�ksza od grubo�ci �ciany lub stropu. Przej�cia przez przegrody 
okre�lone jako granice oddzielenia po�arowego nale�y wykonywa� za pomoc� odpowiednich tulei 
zabezpieczaj�cych. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by� poddana próbie szczelno�ci. 
Instalacje nale�y dokładnie odpowietrzy�. 
Z próby szczelno�ci nale�y sporz�dzi� protokół. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 

Kontrola jako�ci robót zwi�zanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by�
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Ka�da dostarczona partia materiałów powinna by� zaopatrzona w �wiadectwo kontroli jako�ci 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych bada� nale�y uzna� za dodatnie, je�eli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Je�li którekolwiek z wymaga� nie zostało spełnione, nale�y dan� faz�
robót uzna� za niezgodn� z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi� badania 
ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegaj�cych na wykonaniu instalacji nale�y dokona� zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 
W stosunku do nast�puj�cych robót nale�y przeprowadzi� odbiory mi�dzy operacyjne: 

– przej�cia dla przewodów przez �ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– �ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
– bruzdy w �cianach: – wymiary, czysto�� bruzd, zgodno�� z pionem i zgodno�� z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów mi�dzyoperacyjnych nale�y spisa� protokół stwierdzaj�cy jako�� wykonania oraz 
przydatno�� robót i elementów do prawidłowego monta�u. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale�y dokona� ko�cowego 
odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze ko�cowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 



– dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów (�wiadectwa jako�ci wydane przez 
dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelno�ci całej instalacji, 

Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi�: 
– zgodno�� wykonania z Dokumentacj� projektow� oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotycz�cymi zmian i odst�pstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacji postanowie� dotycz�cych usuni�cia usterek, 
– aktualno�� Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

pełnienia), 
– protokoły bada� szczelno�ci instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci�gowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 
2001. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.14.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. Wst�p 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z instalacj� elektryczn�  

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót obj�tych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne o�wietleniowe 

b) wymiana przył�cza z gołych �ył na kabel  

c) instalacje zasilania urz�dze� elektrycznych (klimatyzatorów itp.) 

d) demonta� instalacji elektrycznych 

1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z okre�leniami uj�tymi w odpowiednich 
normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 



1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��
z dokumentacj� projektow�. 

Rodzaje (typy) urz�dze�, osprz�tu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny by� zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urz�dze� i osprz�tu ni�
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowi�zuj�cym trybie z Inspektorem. 

2. Materiały 

2.2.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napi�cie znamionowe 450/750 
V z �yłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilo�ci �ył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 

2.3.   Kabel wielo�yłowy z link� do przył�czenia budynku według PN-87/E-90054. 
2.7.  Oprawy do o�wietlenia zewn�trznego 
2.10.  Puszki instalacyjne z tworzywa  – ko�cowe o �rednicy 60 mm  
2.16.  Rury winidurowe instalacyjne o �rednicy do 20 mm. 
2.17.  Drut stalowy ocynkowany  o �rednicy 6 mm. 
2.18.  Płaskownik  stalowy, ocynkowany 30×4 mm. 

3. Sprz�t 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si� u�ycie nast�puj�cego sprz�tu: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– spawarka transformatorowa do 500 A. 

4. Transport 

Materiały na budow� powinny by� przywo�one odpowiednimi �rodkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegaj�cy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty instalacjyjne. 
5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega� bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urz�dzeniami, powinna by� przejrzysta, prosta i dost�pna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Monta� konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uło�enia na nich instalacji elektrycznych, 
bez wzgl�du na rodzaj instalacji, powinny by� zamocowane do podło�a w sposób trwały, 
uwzgl�dniaj�cy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b�dzie pracowa�, 
oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przej�cia przez �ciany  
Przej�cia przez �ciany powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
– wszystkie przej�cia obwodów instalacji elektrycznych przez �ciany itp. musz� by�

chronione przed uszkodzeniami.  
– przej�cia te nale�y wykonywa� w przepustach rurowych,  
– przej�cia pomi�dzy pomieszczeniami o ró�nych atmosferach powinny by� wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniaj�cy nieprzedostawanie si� wyziewów,  
5.5. Monta� sprz�tu, osprz�tu i opraw o�wietleniowych  

Sprz�t i osprz�t instalacyjny nale�y mocowa� do podło�a w sposób trwały zapewniaj�cy 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. 



Do mocowania sprz�tu i osprz�tu mog� słu�y� konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone 
na podło�u, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykr�cone 
do podło�a za pomoc� kołków i �rub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Przewody 
opraw o�wietleniowych nale�y ł�czy� z przewodami wypustów za pomoc� zł�czy �wieczni-
kowych. 

5.6. Podej�cie do odbiorników  
Podej�cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale�y wykonywa� w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Rury i kanały musz� spełnia� odpowiednie warunki wytrzymało�ciowe i by� wyprowadzone 
bezpo�rednio do danego odbiornika. 
Do odbiorników zamocowanych na �cianach podej�cia nale�y wykonywa� przewodami 
uło�onymi na tych �cianach. 

5.7. Układanie przewodów  
5.7.1. Przewody izolowane w rurkach  

a) Układanie rur 
Rury nale�y układa� na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 
osadzonych w podło�u. Ko�ce rur przed poł�czeniem powinny by� pozbawione 
ostrych kraw�dzi. Zale�nie od przyj�tej technologii monta�u i rodzaju tworzywa 
ł�czenie rur ze sob� oraz sprz�tem i osprz�tem nale�y wykonywa� przez: 
– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem poł�cze�,  
– wkr�canie nagwintowanych ko�ców rur,  
– wkr�canie nagrzanych ko�ców rur.  

Łuki na rurach nale�y wykonywa� tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 
15% wewn�trznej �rednicy. Promie� gi�cia powinien zapewnia� swobodne wci�ganie 
przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna by� wykonana ze spadkiem 0.1% aby umo�liwi�
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si� układania rur 
z wci�gni�tymi w nie przewodami. 

b) wci�ganie przewodów  
Przed przyst�pieniem do wci�gania przewodów nale�y sprawdzi� prawidłowo��
wykonanego rurowania, zamocowania sprz�tu i osprz�tu, jego poł�cze� z rurami oraz 
przelotowo��. 
Wci�ganie przewodów nale�y wykona� za pomoc� specjalnego osprz�tu 
monta�owego. Nie wolno do tego celu stosowa� przewodów, które pó�niej zostan�
u�yte w instalacji. Ł�czenie przewodów wykona� wg wcze�niej opisanych zasad. 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

Stosuje si� nast�puj�ce rodzaje instalacji: 

– bezpo�rednio na podło�u za pomoc� uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  
– na uchwytach odległo�ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  
– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  
– w listwach PCW.  

• Układanie przewodów na uchwytach  
Na przygotowanej trasie nale�y zamontowa� uchwyty wg wcze�niejszego opisu. 
Odległo�ci od uchwytów nie powinny by� wi�ksze od 0,5 m dla przewodów 
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno by� takie aby 
odległo�ci mi�dzy nimi ze wzgl�dów estetycznych były jednakowe, uchwyty 
mi�dzy innymi znajdowały si� w pobli�u sprz�tu i osprz�tu do którego dany 
przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomi�dzy uchwytami nie 
były widoczne. 

5.8.  Ł�czenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych ł�czenia przewodów nale�y dokonywa� w sprz�cie i osprz�cie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa� poł�cze� skr�canych. W przypadku gdy 
odbiorniki elektryczne maj� wyprowadzone fabrycznie na zewn�trz przewody, a samo ich 



podł�czenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podł�czenia nale�y 

uzgodni� z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora. 

Przewody musz� by� uło�one swobodnie i nie mog� by� nara�one na naci�gi i dodatkowe 

napr��enia. Do danego zacisku nale�y przył�czy� przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s� przył�czone za pomoc� oczek, 

pomi�dzy oczkiem a nakr�tk� oraz pomi�dzy oczkami powinny znajdowa� si� podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozj� w sposób umo�liwiaj�cy przepływ pr�du. Długo��
odizolowanej �yły przewodu powinna zapewnia� prawidłowe przył�czenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo�e powodowa� uszkodze�
mechanicznych. W przypadku stosowania �ył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadza� warstwy cyny. 

Ko�ce przewodów miedzianych z �yłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si� zastosowanie tulejek 

zamiast cynowania). 

5.9.  Przył�czanie odbiorników 

Miejsca poł�cze� �ył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by� dokładnie 

oczyszczone. Samo poł�czenie musi by� wykonane w sposób pewny, pod wzgl�dem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozj�
itp. 

Poł�czenia mog� by� wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zale�no�ci od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przył�czenia sztywne nale�y wykonywa� w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpo�rednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 

i kablami. 

Poł�czenia elastyczne stosuje si� gdy odbiorniki nara�one s� na drgania o du�ej amplitudzie 

lub przystosowane s� do przesuni�� lub przemieszcze�. Poł�czenia te nale�y wykona�: 
– przewodami izolowanymi wielo�yłowymi gi�tkimi lub oponowymi,  

– przewodami izolowanymi jedno�yłowymi w rurach elastycznych,  

– przewodami izolowanymi wielo�yłowymi gi�tkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych.  

5.11. Próby monta�owe 

Po zako�czeniu robót nale�y przeprowadzi� próby monta�owe obejmuj�ce badania i pomiary. 

Zakres prób monta�owych nale�y uzgodni� z inwestorem. Zakres podstawowych prób 

obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji p�tli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemie�  

5.12. Demonta� instalacji elektrycznych 

Na �cianie budynku dla nowych potrzeb nale�y wykona� demonta� instalacji wraz 

z osprz�tem. 

6. Kontrola jako�ci robót 

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno by� wykonane zgodnie z normami [4], [5] 

i przepisów [6]. 

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako�czeniu powinno 

podlega�: 
– zgodno�� wykonania robót z dokumentacj� projektow�, 
– wła�ciwe podł�czenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

– zał�czanie punktów �wietlnych zgodnie z zało�onym programem  

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczno�ci 

ochrony przeciwpora�eniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 



Obmiar robót obejmuje cało�� instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostk� obmiarow� jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu  

8.2. Odbiory cz��ciowe 

8.3. Odbiory ko�cowe 

8.4. Odbiory ostateczne 8.4. 

9. Podstawa płatno�ci 

Podstaw� płatno�ci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta�owych. 

10. Przepisy zwi�zane 

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okr�głe. 

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody jedno�yłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napi�cie znamionowe 0.6/1 kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. 	wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy.

Cz��� 1: Miejsca pracy we wn�trzach. 

         [5]    Przepisy budowy urz�dze� elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.15.00.00 INSTALACJA ODGROMOWA 

1.  WST�P 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych monta�em instalacji odgromowej 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, �e 

podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych z 

do�wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz� zasad wykonywania i 

odbioru robót zwi�zanych z: 

- monta�em zwodów, przewodów odprowadzaj�cych, uziomu instalacji odgromowej - rodzaj i 

ilo�� zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz przedmiarem, wraz z przygotowaniem podło�a i 

robotami towarzysz�cymi. 

SST dotyczy wszystkich czynno�ci maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z: 



- kompletacj� wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wy�ej prac, 

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podło�a 

- uło�eniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj� techniczn�, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj� techniczn� wszystkich elementów (w 

tym zł�cz kontrolnych w systemowych puszkach instalacyjnych) 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj� techniczn� wszystkich wyznaczonych 

kabli i przewodów, 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i bada� oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikuj�cymi montowany element instalacji elektrycznej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe, definicje 

Okre�lenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� zgodne z 

odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

Poł�czenia wyrównawcze – elektryczne poł�czenie cz��ci przewodz�cych dost�pnych lub 

obcych celu wyrównania potencjału. 

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów poł�czonych po�rednio lub bezpo�rednio ze 

�ródłem energii elektrycznej za pomoc� chronionego przed przet��eniem wspólnym 

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio poł�czonych przewodów elektrycznych.  

Przygotowanie podło�a – zespół czynno�ci wykonywanych przed układaniem przewodów 

maj�cy na celu zapewnienie mo�liwo�ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacj�; . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza si� nast�puj�ce grupy czynno�ci: 

– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

– Kucie bruzd i wn�k, 

– Osadzanie kołków w podło�u, w tym ich wstrzeliwanie, 

– Monta�u uchwytów do rur i przewodów, 

– Monta� konstrukcji wsporczych  

– Oczyszczenie podło�a  

Uziom - Przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworz�cy elektryczne 

poł�czenie przewodz�ce z gruntem. 

Urz�dzenie piorunochronne - Kompletne urz�dzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed 

skutkami piorunów. 

Zwody - Cz��� zewn�trznego urz�dzenia piorunochronnego, przeznaczona do przejmowania 

wyładowa� piorunowych. 

Przewody odprowadzaj�ce - Cz��� zewn�trznego urz�dzenia piorunochronnego, przeznaczona 

do odprowadzania pr�du piorunowego od zwodu do uziemienia. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6. Dokumentacja robót monta�owych 

Dokumentacj� robót monta�owych elementów instalacji elektrycznej stanowi�: 
– dokumentacja projektowa 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

– dziennik budowy  

– dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania u�ytych wyrobów budowlanych 

– protokoły odbiorów cz��ciowych, ko�cowych oraz robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

1.   WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słu�� ustaleniu 

po��danego standardu wykonania i okre�lenia wła�ciwo�ci i wymogów technicznych zało�onych 

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi�za�. 
Dopuszcza si� zamieszczenie rozwi�za� w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 

pod warunkiem: 

– spełniania tych samych wła�ciwo�ci technicznych, 

– przedstawienia zamiennych rozwi�za� na pi�mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1.Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i składowania 



podano w ST „Wymagania ogólne”  

Do wykonania i monta�u instalacji, urz�dze� elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 

w obiektach budowlanych nale�y stosowa� przewody, kable, osprz�t oraz aparatur� i 

urz�dzenia elektryczne posiadaj�ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si� wyroby, dla których producent lub jego 

upowa�niony przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodno�ci z wymaganiami dokumentu odniesienia według okre�lonego 
systemu oceny zgodno�ci, 
– wydał deklaracj� zgodno�ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Mi�dzynarodow� Komisj�
Elektrotechniczn� (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane 
z uwzgl�dnieniem przepisów bezpiecze�stwa Mi�dzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotycz�cych Zatwierdzenia Sprz�tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami, 
– wydał deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w okre�lonym przez Komisj� Europejsk� wykazie wyrobów maj�cych 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, 
– wydał o�wiadczenie, �e zapewniono zgodno�� wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn� dokumentacj�
projektow�, sporz�dzon� przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion�. 
Zastosowanie innych wyrobów, wy�ej nie wymienionych, jest mo�liwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl�dnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotycz�cym monta�u urz�dze� elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada� wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
– stopie� ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 Instalacja odgromowa 
– zwody - wykona� poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn-f 8mm2, 
– przewody odprowadzaj�ce wykona� z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn-f 8mm2, 
– przewody uziemiaj�ce wykona� ta�m� stalow� ocynkowan� Fe/Zn-30*4mm2. 
– osprz�t instalacji odgromowej: wsporniki dachowe o wysoko�ci 150mm, uchwyty �cienne 
zapewniaj�ce dystans przewodu odprowadzaj�cego od elewacji 20mm, 
- uchwyty krzy�owe lub równoległe do poł�czenia drut-drut, uchwyty kontrolne drut-bednarka, 
uchwyty rynnowe. 
2.3. Warunki przyj�cia na budow� materiałów do robót monta�owych 
Wyroby do robót monta�owych mog� by� przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce 
warunki: 
– s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
– s� wła�ciwie oznakowane i opakowane, 
– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
równie� karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta�owych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do monta�u instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny by� przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcj� producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególno�ci kable i przewody nale�y przechowywa� na b�bnach (oznaczenie „B”) lub w 



kr��kach (oznaczenie „K”), ko�ce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem 

si� wilgoci do wewn�trz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ci�gło�� �ył, przekrój).
3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Prace mo�na wykonywa� przy pomocy wszelkiego sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt nale�y zachowa�
ostro�no�� aby nie uszkodzi� materiałów do monta�u.  
5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj� techniczn� i 
umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i jako�� wykonanych robót.
Roboty winny by� wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST. 
5.2. Instalacja odgromowa 
Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie monta�owej, 
– zło�enie na miejscu monta�u wg projektu, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym wykonanie �lepych otworów 
wiercenie mechaniczne otworów w �cianach lub podło�ach, wykonanie wykopów, zasypywanie 
z zag�szczeniem, 
– osadzenie kołków osadczych plastikowych, �rub kotwi�cych, oraz typowych puszek zł�czy 
kontrolnych 
– monta� na gotowym podło�u wsporników dachowych, �ciennych. 
– wsporniki dachowe powinny by� osadzone co 1m, i zapewnia� odległo�� zwodu poziomego 
od dachu nie mniejsz� ni� 15cm. 
– wsporniki �cienne powinny by� osadzone co 1m, i zapewnia� odległo�� zwodu pionowego od 
elementu konstrukcji nie mniejsze ni� 2cm. 
– prace wykona� zgodne z wytycznymi dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST oraz normami PN-IEC 61024-1; 1-1; 1-2 Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
6.2. Wykona� sprawdzenia odbiorcze składaj�ce si� z ogl�dzin cz��ciowych i ko�cowych 
polegaj�cych na kontroli: 
– zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodno�ci poł�cze� z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
– stanu przewodów, osprz�tu instalacyjnego, stanu i kompletno�ci dokumentacji dotycz�cej 
zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie ci�gło�ci wszelkich przewodów wyst�puj�cych w danej instalacji, 
– poprawno�ci wykonania i zabezpieczenia poł�cze� �rubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawc� monta�u, 
– poprawno�ci wykonania  
– pomiarach skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej. 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomonta�owych bada� instalacji elektrycznej zawarty jest w 
PN-IEC 60364-6-61:2000, 
Przeprowadzenie ogl�dzin i prób instalacji odgromowej wykona� zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 61024-1-2. 
Po wykonaniu ogl�dzin nale�y sporz�dzi� protokóły z przeprowadzonych bada� zgodnie z 
wymogami zawartymi w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-IEC 61024-1-2. 



6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urz�dzenia i aparaty nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostan� odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostały 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

wła�ciwe, na własny koszt. 

Wykonawca mo�e uzna� wad� za niemaj�c� zasadniczego wpływu na jako�� funkcjonowania 

instalacji i ustali� zakres i wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��. 
7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta�owych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje si� z natury (wykonanej roboty) przyjmuj�c jednostki miary 

odpowiadaj�ce zawartym w dokumentacji i tak: 

– dla osprz�tu monta�owego: szt., kpl.,  

– przewodów: m, 

– dla sprz�tu ł�cznikowego: szt., kpl., 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”  

Parametry bada� oraz sposób przeprowadzenia bada� s� okre�lone w normach PN-IEC 

60364-6-61:2000; PN-E-04700:1998/Az1:2000 i normie PN-IEC 61024-1. 

Wyniki bada� trzeba zamie�ci� w protokole odbioru ko�cowego. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy rozliczenia robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe.. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta�
wyposa�enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta�
wyposa�enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze�stwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�n. 

zmianami). 

10.3. Rozporz�dzenia 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego 10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych (tom I, cz��� 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz��� D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach u�yteczno�ci 

publiczne






