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ST – 00.00. 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

Temat:  Rozbudowa ,    przebudowa    cz ęści    budynku 
administracyjno-biurowego wraz z malowaniem 
dachu ,   wszystkich   pomieszcze ń ,   elewacji 
zewnętrznych  oraz  budow ą  chodników .  

 
 
Obiekt: Składowisko Odpadów w Tychach – Urbanowicach. 
 
 
Adres obiektu: 43-100 Tychy, ul. Serdeczna 100 
 
 
Inwestor:  Międzygminne  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  

Odpadami  i  Energetyki   Odnawialnej  
                „MASTER” Sp. z o.o.  
                43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 44
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania: 

Rozbudowa, przebudowa części budynku administracyjno-biurowego wraz z malowaniem 
dachu , wszystkich pomieszczeń i elewacji zewnętrznych oraz budową chodników na 

Składowisku Odpadów w Tychach-Urbanowicach  przy ul. Serdecznej 100. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie poprzednim. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 

ST -  00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

SST – 01.00 ROBOTY BUDOWLANE ZEWN ĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 
SST – 01.01 Roboty rozbiórkowe. 
SST – 01.02 Roboty fundamentowe, konstrukcyjne , żelbetowe i ziemne . 
SST – 01.03 Konstrukcje murarskie . 
SST -  01.04 Roboty tynkarskie wewnętrzne . 
SST – 01.05 Podkłady betonowe . 
SST – 01.06 Posadzki z płytek . 
SST – 01.07 Izolacje powłokowe . 
SST -  01.08 Izolacje z folii . 
SST – 01.09 Montaż ścianek płyt gips.-kart.. 
SST -  01.10 Montaż sufitów podwieszanych . 
SST -  01.11 Roboty malarskie . 
SST – 01.12 Montaż stolarki otworowej , aluminiowe . 
SST -  01.13 Obróbka blacharska . 
SST -  01.14 Malowanie i uszczelnienie dachu. 
SST -  01.15 Roboty elektryczne . 
SST -  01.16 Roboty drogowe . 

 
Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 
normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 

Przebudowa i rozbudowa istniej ącego budynku socjalno – administracyjnego  
składowiska odpadów  obejmuje  : 
 
1.3.1. Zabudowę istniejącego wejścia do budynku z powiększeniem istniejącego biura 
mistrzów , rozbudowa i zmiana lokalizacji wejścia ( od strony południowej elewacji ) ,  
malowanie dachu  oraz całego obiektu wewnątrz i elewacji na zewnątrz. 
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Opis rozbudowy jest zamieszczony w p. 7  Projektu Budowlanego (z uwagami jak niżej). 
 
W budynku wykonano instalację grzewczą jako elektryczne ogrzewanie podłogowe, a nie jak 
błędnie zapisano w dokumentacji  w postaci promienników elektrycznych zabudowanych w 
suficie. W związku z tym rozbudowa pomieszczenia biura mistrzów winna uwzględnić 
istniejącą instalację elektrycznego ogrzewania podłogowego i uzupełnienie w tego typu  
instalację grzewczą dobudowanej części pomieszczenia. Należy to ująć w ofercie i 
przewidzieć w późniejszym wykonaniu. 
 
Malowanie wewnątrz farbami akrylowymi , zmywalnymi  oraz olejnymi (lamperie), w kolorze 
ustalonym z Zamawiającym po odpowiednim przygotowaniu podłoża . 
 
Wykonanie izolacji termicznej nadproży okiennych na wschodniej ścianie zewnętrznej 
budynku (nad podbitką i oknami),. 
 
Malowanie elewacji ścian zewnętrznych farbami fasadowymi w barwach uzgodnionych z 
Zamawiającym po odpowiednim przygotowaniu podłoża . 
 
Oczyszczenie ,konserwacja , malowanie i uszczelnienie istniejącego dachu wraz z wymianą 
uszkodzonych obróbek i rynien. 
 
1.3.2. Budowę nowego chodnika i dojścia przy przebudowywanym budynku . 
Zgodnie z opisem i zakresem ujętym w załączonym Projekcie Budowlanym (opis p. 7.1.). 
 
1.3.3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu objętego projektem (zgodnie z p. 8.1, 
8.2. i 8.3. i 8.4.) oraz decyzją pozwolenia na budowę, a dotyczącego dostarczenia i 
ustawienia nowego , kontenerowego zaplecza socjalnego dla pracowników oraz wykonania 
parkingu i drogi wraz z chodnikiem zewnętrznym. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia 
podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tych określeń przez uczestników 
procesu inwestycyjnego. 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 
technicznych zdefiniowane są dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej 
specyfikacji. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Zamawiaj ący , inwestor - Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i 
Energetyki Odnawialnej  „Master” Sp. z o.o.  43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 44. 
Roboty budowlane  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
Urządzenia budowlane  – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
Teren budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Aprobata techniczna  – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
Wyrób budowlany  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 



7 

 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową.  
Dziennik budowy 
dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez Wykonawcę na 
Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego 
Kierownik budowy 
osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
Projektant 
uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Rejestr obmiarów 
akceptowany przez Inwestora rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inwestora 
Materiały 
wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora spełniające wymagania 
wyrobu budowlanego. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść 
zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inwestora 
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez wyznaczonego przez Inwestora 
inspektora nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Rekultywacja 
roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego 
Niweleta 
wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osiach 
przekrojów urbanistycznych, dróg i dojść, przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych 
Podło że 
grunt rodzimy lub nasypowy, leżący w obrębie lokalizacji budynku do głębokości 
przemarzania. 
Nawierzchnia 
warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Chodnik 
wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 
Przedmiar robót  – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, w/g projektu technicznego wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  
Odbiór ko ńcowy 
odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji prac umożliwiający zgłoszenie 
zakończenia prac zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Odbiór pogwarancyjny 
ostateczny odbiór robót dokonywany po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 
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Plan BIOZ 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inwestora. 

1.6. Przekazanie terenu budowy 
Inwestor w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznej.  
Dokumentacja projektowa 
Wykaz Dokumentacji zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 

� projekt budowlany 

� przykładowy przedmiar robót, 

� specyfikacje techniczne, 
 
Dokumentacja zawierająca wszystkie obliczenia i przedmiary oraz inne dokumenty 
potrzebne do realizacji umowy będzie udostępniona wszystkim Oferentom w czasie  
opracowywania ofert, w siedzibie Zamawiającego lub w Internecie (strona 
www.master.tychy.pl). 
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Inwestora jeden egzemplarz dostępnej 
Dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować następującą dokumentację: 

� Projekt organizacji i harmonogram robót; 

� Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

� Dokumentację powykonawczą; 

� Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku administracyjno-socjalnego. 

Uwaga: Koszt opracowania w/w dokumentacji winien być uwzględniony w cenie umowy i nie 
podlega odrębnej zapłacie. 

1.7. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach stanowiących załączniki do umowy, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
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takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
Przykładowy przedmiar robót dołączony do specyfikacji przetargowej traktować pomocniczo. 
Do przygotowania oferty należy skorygować dane  przedmiaru w oparciu o własne 
doświadczenia oferenta na podstawie załączonej dokumentacji przetargowej. 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do pomieszczeń 
w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowna. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru wstępnego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót 
Wykonawca będzie: 

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

W ramach procedur systemu zarządzania środowiskowego Zamawiającego podmioty 
zewnętrzne świadczące usługi Zamawiającemu na terenie bezpośrednio objętym 
zakresem jego działalności zobowiązane są do: 

1. Przestrzegania wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg  ISO 
14001 i  Ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS, a w 
szczególności: 
• przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej z MPGOiEO MASTER 
Sp. z o.o. w Tychach umowy 
• zmniejszania dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z 
wykonywaniem prac zleconych przez MPGOiEO MASTER 
• minimalizowania ilości powstających odpadów, 
• zabierania z terenu firmy wszelkich odpadów powstałych w czasie świadczenia 
usług lub wg postanowień umowy 
• zmniejszania zużycia nośników energii i surowców naturalnych 

2. Nie wolno Wykonawcom : 
• wwozić na teren firmy żadnych odpadów 
• składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, 
wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy 
szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pełnomocnikiem ds. 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
• myć pojazdów i sprzętu 
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• spalać odpadów 
• wylewać jakichkolwiek substancji do gleby lub kanalizacji 
• wykonywać innych czynności, które w jakikolwiek sposób zagroziłyby środowisku 

3. Przeprowadzenia szkolenia wśród podległych pracowników wykonujących usługę w 
zakresie obowiązującej w firmie MPGOiEO Master polityki środowiskowej i systemu 
zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 i   Rozporządzenia(WE) nr 761/2001 Unii 
Europejskiej EMAS . 

4. Umożliwienia Pełnomocnikowi ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania kontroli 
postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi. 

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych 
należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w 
MPGOiEO „MASTER”. 

6. Wobec stworzenia przez Wykonawcę sytuacji zagrożenia środowiska, Wykonawca 
zostanie usunięty z terenu działania firmy MPGOiEO Master i zostanie obciążony 
kosztami związanymi z likwidacją powstałej szkody (straty). 

 

1.10. Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

1.12. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

1.13. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
terenie budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

1.14. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.15. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego robót i przekazania 
obiektu do użytkowania. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy 
wykonanych instalacji były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
wstępnego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymujące nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.16. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.17. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi co najmniej na 21 dni przed datą oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inwestora W przypadku, kiedy Inwestor stwierdzi, 
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że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.18. Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

2. MATERIAŁY 

Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i 
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie 
Inwestora świadectwa takie winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca poda w terminie podpisania Umowy nazwę producentów, od których proponuje 
zakupić materiały, surowce czy urządzenia. Wykonawca przedstawi odpowiednie 
świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie znak CE, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt 
z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora (Zamawiającego). 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora  
Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i wyrobów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
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materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

� Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

� Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały i wyroby nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
Jeżeli podczas realizacji umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na terenie budowy 
materiałów, które w opinii Inwestora są nieodpowiedniej jakości, to Inwestor zażąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem 
takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inwestora. 

2.7. Terminy dostaw 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z 
postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie 
robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy 
mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach 
Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie 
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów / sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach 
Inwestora w terminie przewidzianym umową. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem: 

� uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji, 

� przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki 
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badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później, niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich 
szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji. 

5.2. Jakość wykonania 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Rysunkami i 
Specyfikacją Techniczną. 
Cały sprzęt, materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych niniejszą umową 
mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie 
odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji sprzętu dostarczonego w 
ramach niniejszej umowy.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Tam gdzie sprzęt, materiały lub artykuły określane są w Specyfikacji 
Technicznej jako „zbliżone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi, Inwestor określi 
stopień zgodności ze standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego 
Specyfikacja Techniczna lub, gdy żąda tego Inwestor Wykonawca przedłoży w celu 
zatwierdzenia przez Inwestora pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, 
które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

5.3. Wycinka drzew 
W ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się wycinki drzew. 

5.4. Instalacje nad- i podziemne 
Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przybliżone 
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji 
Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych 
oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych 
Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem 
napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części 
i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, 
kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym 
do prowadzenia prac. 
Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 
linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, 
jednak podanie takiej informacji przez Administrację Lokalną nie ma być poczytane za 
ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez 
właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących 
podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń.  
Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie przedstawić 
zezwolenie wydane przez właściwe władze. 
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad - i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich 
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zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 
Inwestora oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana 
zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań 
właścicieli tych urządzeń i sztuki budowlanej. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

� część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• Plan BIOZ, jeśli jest wymagany odrębnymi przepisami, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

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

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

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu, 

� część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Jednostki miar . Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI)  
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Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w 
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz.U.nr 
89 z 1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami)  
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie 
stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.  
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie musi być zgodny z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późń. zm.).  
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest:  
 

  1)  oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  

  
  2)  umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

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

  
 3)  oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, albo 

  
 4)  wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat 
Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 
sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

 
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 
Przed przystąpieniem do wykonawstwa Robót Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi 
do zatwierdzenia szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza użyć, źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania wraz z wszelkimi świadectwami badań oraz 
próbkami. Wykaz materiałów winien znaleźć się w karcie technologicznej, którą Wykonawca 
przedłoży do zatwierdzenia upoważnionemu przedstawicielowi Inwestora przed 
przystąpieniem do Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, 
atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Kontraktu w czasie postępu 
Robót. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymogi norm polskich (Europejskich) i norm 
branżowych i posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. 
Dokumentem potwierdzającym możliwość zastosowania danego wyrobu jest aprobata 
techniczna dopuszczająca do stosowania w budownictwie. Taki dokument uzyskuje 
producent wyrobu we właściwej jednostce aprobującej.  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskać powinien 
dostawca wyrobów, na którym ciąży taki obowiązek. Na podstawie certyfikatu zgodności 
dostawca może uzyskać znak zgodności. 
Od dostawcy wyrobu wymagana jest również deklaracja zgodności, wystawiana wyłącznie 
na jego odpowiedzialność, potwierdzająca zgodność danego wyrobu z normami lub innymi 
dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Dodatkowe zaświadczenia, dokumenty i informacje powinny być dostarczone na życzenie 
Inwestora (np. informacje o systemie jakości, wyniki badań). 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i 
materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach 
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. 
Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 
Temperatura -30 do +35 ºC 
Wilgotność 0 do 95 % 
Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową.. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Inwestor  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inwestora  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora  
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6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi. 

6.5. Raporty z bada ń. 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są: 
� oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  

 
� umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

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

 
� oznakowane, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do niniejszej ustawy, albo 
 
� wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat 
Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 
sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje 
techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy.  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca realizacji robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� datę przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej, 

� uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

� uwagi i polecenia Inwestora, 

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
wstępnych odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Rejestr obmiarów.  Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne.  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inwestora. 

Pozostałe dokumenty budowy.  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
powyżej następujące dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

� protokoły przekazania terenu budowy, 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

� protokoły odbioru robót, 

� protokoły z narad i ustaleń, 

� korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy.  Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań Inwestora powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inwestorem okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inwestor oraz Wykonawca będą mieli 
pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do 
wglądu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inwestora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inwestora  

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 
Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 
nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa żenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inwestora. 
Urządzenia wagowe muszą posiadać aktualną legalizację. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia 
faktury za roboty za dany miesiąc. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inwestorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

� odbiorowi częściowemu, 

� odbiorowi końcowemu, 

� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje Inwestor. 

8.3. Odbiór ko ńcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.4. Dokumenty do odbioru ko ńcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

� Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne). 

� Recepty i ustalenia technologiczne. 

� Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

� Dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
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� Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem 
zapewnienia jakości. 

� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

� Instrukcje eksploatacyjne. 

� Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku administracyjno- socjalnego. 

� Protokoły odbioru kabli elektrycznych podpisane przez uprawomocnionych 
przedstawicieli Zakładu Energetycznego oraz protokoły z montażu i odbioru układów 
pomiarowych energii elektrycznej. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru wstępnego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

� Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 

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

� Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 

� Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

� Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

� Wszystkie opłaty związane z prowadzeniem robót 

� Oraz inne nieprzewidziane koszty 
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Podstawą zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym miesiącu. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach,  
a nie wyszczególnione w przedmiarze. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

� Opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inwestorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót. 

� Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

� Opłaty / dzierżawy terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

� Przygotowanie terenu. 

� Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu. 

� Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

� Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

� Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

� Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

� Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 
414). 

[2] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10 poz.48) w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. 

[3] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995 
r.). w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
obowiązujących w budownictwie. 

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 
163 z późniejszymi zmianami). SWIZ 

[5] Umowa. 

[6] Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 01.01. 
 
SZCZEGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ROZBIÓRKOW YCH  
 
                                                 KOD  CPV  45111100-9 

 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów 

konstrukcyjnych, wykończeniowych itp. wraz  z  ich  usunięciem, w budynku socjalno-

administracyjnym w Tychach ul.Serdeczna 100. Stolarka otworowa do odzysku i ponownego 

montażu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek  występujących przy  robotach  wymienionych  w  pkt.1.1. 

Zakresy tych robót określa   dokumentacja  projektowa .  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

 normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej 

 „ST - 00.00.  – Wymagania ogólne” . 

Zastosowane skróty: 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy ,             

które pozostają we wnętrzu budynku oraz okna. Należy również odłączyć instalację 

elektryczną i inne media , które znajdują się  w tej części budynku , jakiej dotyczy 

rozbiórka. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora. 

 
2. Materiały pochodz ące z rozbiórki 

           Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, tworzywa     

sztuczne itp. Stolarka aluminiowa okienna i drzwiowa do odzysku w zakresie dokumentacji    

projektowej. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  

 „ST- 00.00. - Wymagania ogólne”  pkt  3. 

3.2.  Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ( łomu, kilofy, młoty, łopaty, szufle, 

wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod 

warunkiem że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

zarówno w miejscu tych robót,  jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie  transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej  

  „ST - 00.00. - Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy z odwozem  dowolnymi 

środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Przewożony ładunek należy 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać 

do ponownego zużycia    np. w podłożach posadzek. 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  

  „ST - 00.00. - Wymagania ogólne” pkt 1. 
5.2. Roboty rozbiórkowe   
 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r.   
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania 
robót budowlanych. 

5.3 Warunki  przystąpienia  do  robót 

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przeprowadzić  dokładne  sprawdzenie  
konstrukcji  i  stanu  technicznego  poszczególnych  elementów,  ustalić  organizację  
robót (m. innymi uzgodnienia  z  użytkownikiem),  zagospodarować  plac  rozbiórki. 

5.4 Wykonywanie  robót  rozbiórkowych  

- rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  nośne              
( usunięcie  elementu  nie  może  spowodować  uszkodzenia  bądź  naruszenia  
stateczności  elementów  przyległych).  
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- rozbiórkę  stolarki  aluminiowej przeprowadzić tak by odzyskać ją w stanie 
pozwalającym na ponowny montaż,  zgodnie z dokumentacją projektową, 
elementy  wykończenia,  wyposażenia  itp.  należy  znosić   na  miejsce  składowania  
na  bieżąco  poza  obręb  obiektu w  miejscu  wskazanym przez Inwestora, 

- rozbiórki należy prowadzić ręcznie  lub  przy  użyciu  drobnego  sprzętu 

mechanicznego.   Materiał  z  rozbiórki  odwieźć na miejsce docelowego składowania 

(wysypisko) .  

6. Kontrola jako ści robót   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej  

  „ST - 00.00. - Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 – 5.4 kontrola jakości 

polega na  sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku 

zagrożeń na miejscu. 

7. Obmiar robót i wycena 

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej                

            „ST - 00.00. - Wymagania ogólne”  pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 

-           [szt.] lub [kpl.]  -ilość wykuć, przekuć, demontaży itp. 

-           [m2]   -ilość rozebranych posadzek, podłoży , okładzin   

                 ściennych, wykutych ościeży, ścianek  itp. 

-           [m3]  -ilości rozebranych podłoży, ścian, wywiezionego gruzu 

7.3. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  wykonawczej z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inwestora  i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej 

            „ST - 00.00. - Wymagania ogólne”  pkt 8 

9. Podstawa płatno ści 

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej „ST - 00.00. - Wymagania ogólne”  pkt 9. 

9.2 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad 

przedstawionych w ST- 00.00. 

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć 

własnymi  bazami cenowymi, rynkowymi cenami  jednostkowymi robót lub 

publikowanymi w  ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud,  Intercenbud,  E-bistyp 



29 

 

lub dokonać  wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR,  odpowiednie 

dla  tego typu   robót, na bazie własnych lub  publikowanych składników cenotwórczych. 

10. Przepisy zwi ązane . 

 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia     28 sierpnia     

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 
169  poz. 1650) 

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych Rozp. 

Min.  Bud.. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13,   poz 93 z 

późniejszymi zmianami 

- PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy 

- Rozporządzenie  MGPiB  z  dn. 15.12.1994r  w  sprawie  warunków  i  trybu  

postepowania  przy  robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,  zniszczonych  lub  nie  

wykończonych  obiektów  budowlanych 

- Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych – (Dz.U. 

2003r.  nr47 poz.401) 

  Literatura  techniczna: 

1.   Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 
 
2.    Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2003, 2004  

 
3.    Praca  zbiorowa: Vademecum  budowlane. Arkady ,  Warszawa  2001 
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ST – 01.02. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY FUNDAMENTOWE I KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE 

 
CPV 45223500 

 
 

1.WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót fundamentowych i konstrukcyjnych żelbetonowych w budynku socjal. – 
administracyjnym  Tychy ul.Serdeczna 100. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w pkt 
1.1. celem wykonania ław fundamentowych oraz wieńca nowego wejścia do budynku i 
obejmują: 
• wykonanie deskowań (wraz z późniejszym demontażem), 
• przygotowanie zbrojenia, 
• montaż zbrojenia, 
• wbudowanie mieszanki betonowej, 
• warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu, 
• pielęgnacja betonu. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania należy stosować następujące materiały: 
• piasek do zapraw, 
• beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, 
• stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005 
• papa asfaltowa na tekturze izolacyjna, 
• drewno okrągłe na stemple budowlane lub szalunki systemowe, 
• deski iglaste obrzynane, 
• zaprawa cementowo-wapienna, 
• inne niezbędne. 
Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest hutniczy. 
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności. Wyroby indywidualnego stosowania muszą 
być opatrzone oświadczeniem producenta – dostawcy. 
3. SPRZĘT 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Do wykonania należy stosować następujący sprzęt: 
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• prościarka do prętów, 
• nożyce do prętów, 
• giętarka do prętów, 
• wibrator pogrążany, 
• inne niezbędne do wykonania. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Samochód samowyładowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne środki 
transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonać oceny wykonania 
wykopu (wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża trasy oraz 
odeskowanie fundamentów). Wykopy pod fundamenty prowadzić mechanicznie i ręcznie. 
Pod projektowanymi fundamentami należy wykonać następujące warstwy: 
• chudy beton C12/15 (B15) gr. 10cm, 
• papa podkładowa. 
5.1 WYKONANIE DESKOWAŃ 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające 
zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek 
drzew iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i 
szerokości nie większej niż 18cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do jak 
najszczelniejszego zestawienia. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania. 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
5.2 PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 
farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą 
oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem 
wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 0,1m. Cięcie 
przeprowadza się przy pomocy nożyc. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy 
wykonywać wg dokumentacji projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień 
normy PN-B-03264:2002. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową i normą PN-B-03264:2002. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć 
na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3 MONTAŻ ZBROJENIA 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 
mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. Dla zachowania 
właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie 
innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą 
podkładek plastykowych pierścieniowych. Rodzaj podkładek dystansowych podlega 
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akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, 
prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być 
połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 
wiązałkowym (przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, przy 
średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm). Układ zbrojenia 
konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. Układanie zbrojenia bezpośrednio na 
deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie 
dopuszczalne. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie 
uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 
30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi 10 d. Układając zbrojenie należy wykonać kotwienie prętów zgodnie z 
dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego / Inspektora Nadzoru poprzez 
zastosowanie żywic epoksydowych. Sposób montażu zgodnie z wytycznymi producenta 
(wytrzymałość połączenia nie mniejsza od wytrzymałości projektowanej mieszanki 
betonowej). 
5.4 UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej: 
• Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
o wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
o wykonanie zbrojenia, 
o przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 
o wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych, 
o prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 

kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych 
elementów ustalających położenie armatury itd., 

o gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
• Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części 
słupków i ścian. 

• Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem. 

• Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny 
być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w 
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, 
należy je zmoczyć wodą. 

• Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i 
prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być 
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 

• Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej: 
• Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 

gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 
• W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości niż 3m należy 

stosować rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rękawy ) itp. Przy konieczności 
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zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy 
ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej 
ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej 
niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i 
końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 

• Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 

o w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i 
rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

o szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki, 

o w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

o w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 
niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo 
ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę 
konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

o w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto 
ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy 
dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

• Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

o data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów 
lub części budowli, 

o wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej, 

o daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 

o temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 
atmosferycznych. 

Zagęszczenie betonu: 
• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
• Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a 

ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 

• Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala 
na użycie wibratorów pogrążalnych. 

• Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 
powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość 
warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości 
buławy wibratora ( roboczej jego części ). Wibrator w czasie pracy powinien być 
zagłębiony na 5 – 10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Czas 
wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, skuteczny promień 
działania powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki 
betonowej. 

• Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w 
zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, 
charakterystyki mieszanki betonowej itp. 

• Opieranie wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
• Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 

każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły 
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na głębokość 5÷10cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

5.5 WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I 
WIĄZANIU BETONU 
Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5oC, jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20oC, w chwili 
układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 
7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.6 PIELĘGNACJA  BETONU 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-
06251). 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – 
wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, oraz chronić twardniejący beton 
przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
W okresie pielęgnacji betonu należy chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed 
szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni 
słonecznych (w okresie zimowym –mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu 
do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, należy utrzymywać ułożony beton w 
stałej wilgotności (przez co najmniej 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych), polewać wodą beton normalnie 
twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia (przy 
temperaturze +15°C i wy żej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w 
dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę; przy 
temperaturze poniżej +5°C betonu nie nale ży polewać), należy nawilżać beton bezpośrednio 
po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku godzin 
po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do 
temperatury elementu. 
Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, 
powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, 
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co 
najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych 
materiałów z Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Zamawiającego / Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
6.1. ZAKRES KONTROLI I BADA Ń 
Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Zamawiającego / Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
• sprawdzeniu stateczności deskowania, 
• sprawdzeniu szczelności deskowania, 
• sprawdzeniu czystości deskowania, 
• sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
• sprawdzeniu poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
• sprawdzeniu położenia górnego poziomu betonowania. 
Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Zamawiającego / Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i niniejszą SST bądź dostarczenie dokumentów 
potwierdzających spełnienie powyższych wymagań oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Zamawiającemu / Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami norm 
państwowych oraz niniejszej SST. 
Kontrola jakości mieszanki betonowej 
Ułożenie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z niniejszą ST. 
Kontrola polega na sprawdzeniu czy wykonywane roboty są zgodne z dokumentacją 
projektową, niniejszą ST i zaleceniami Zamawiającego / Inspektora Nadzoru. 
Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-EN 12390-2:2001 oraz 
niniejszą ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacja projektową, 
postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej ST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą a jednostkach pokazanych w 
Przedmiarze robót. Jednostką obmiarową jest metr bieżący, metr kwadratowy oraz kilogram 
lub tona wykonanych Robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i 
przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inwestorowi do akceptacji. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
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W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robot z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za metr kwadratowy wykonanych robot na podstawie odbioru i oceny jakości robot 
w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena obejmuje : 
• zakup i transport wszystkich materiałów, 
• wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
• oznakowanie i zabezpieczenie robot i jego utrzymanie, 
• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robot objętych niniejszą ST, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
      PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.Wymagania techniczne. 
PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-88/B-6250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-32250 Woda. 
PN-B-19701:1997 Cement portlandzki kl. 32,5. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badania mieszanki betonowej. 
PN-EN 12390- 1 do 8:2001 Badania betonu. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-EN 206-12003, PN-EN 206-1:2003/Ap:2004 Beton. Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność. 
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. 
Wymagania. 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-19701:1997 + PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego 
użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów. Część 1, 2, 3. 
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozją - Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania - Ogólne wytyczne 
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne   
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
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ST 01.03. 
 

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
 

KOD    CPV 45262500-6 
 
 
1.WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich w przebudowywanym budynku socjalno – administracyjnym Tychy 
ul.Serdeczna 100. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robot wymienionych wp.1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót murarskich. 
Zakres tych robót określa dokumentacja projektowa. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót stosować następujące materiały: 
• woda do zapraw wg PN-EN 1008:2004, 
• piasek wg PN-EN 13139:2003, 
• zaprawy do murowania, odpowiednie do rodzaju materiału (gotowe mieszanki zapraw 

murarskich), 
• pustak szczelinowy ceramiczny MAX/220 28,8x18,8x22 cm, 
• cegła budowlana pełna, 
• cegła klinkierowa pełna 25x12x6,5 kl.350, 
• płyty z wełna mineralny mineralnej TS80 grub. 10cm, 
• kołnierze dociskowe, 
• płyty styropianowe EPS20 grub. 10cm, 
• kotwy z drutu ocynkowanego fi 6 mm (szpilki ze stali nierdzewnej), 
• elementy do wykonania nadproża z cegły klinkierowej lub nadproże prefabrykowane 

obłożone płytką klinkierową w kolorze elewacji, 
• papa termozgrzewalna podkładowa, 
• inne materiały pomocnicze wynikające z technologii wykonania robot murowych 
Materiały ścienne stosować o klasie min. 15 dla cegły na zaprawie Rz3 
3.SPRZĘT 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
• mieszarki do zapraw, 
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• betoniarki wolnospadowej, 
• przenośnych zbiorników na wodę, 
• poziomica, łata kierująca i murarska, 
• drobny sprzęt i narzędzia ręczne. 
4. TRANSPORT 
Większość materiałów dostarczana jest na budowę transportem samochodowym, na 
paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane w warstwach na równym i 
twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez 
samochody samowyładowcze lub wózki widłowe. Inny sposób rozładunku może być 
przyczyną uszkodzenia wyrobów. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki 
sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
5.WYKONANIE ROBÓT   
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem ścian. Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę 
zgodności wykonania elementów konstrukcyjnych z dokumentacją projektową, zgodności 
usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowań ścian, zgodności właściwości elementów 
murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzić należy ponadto jakość 
elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów certyfikatów jakości lub 
deklaracji zgodności. 
5.1 ZASADY OGÓLNE 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W miejscach połączeń 
ścian nowych ze starymi wykonać zazębione strzępia końcowe. Mury należy wznosić 
możliwie równomiernie na całej ich długości. Przed ułożeniem nadproży sprawdzić 
szerokość otworu i poziom ułożenia. Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i 
wolne od kurzu. Zewnętrzne części ścian warstwowych, podobnie jak pozostałe ściany 
wykonywać ze szczególną starannością, gdyż ściany nie są przewidziane do tynkowania. 
Między ścianą a podłożem stosować przekładkę elastyczną bitumiczną (zabudować izolację 
poziomą z papy termozgrzewalnej izolacyjnej). Liczba cegieł/pustaków użytych w połówkach 
do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. Jeżeli na 
budowie jest kilka gatunków cegły/pustaka (np. cegła nowa i rozbiórkowa),należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły/pustaka jednego 
wymiaru. Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione bocznie. 
5.2 GRUBOŚĆ SPOIN 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowanych 
wykonywanych przy pomocy zapraw cementowo-wapiennych nie powinna przekraczać 12 
mm z odchyleniem +3 mm oraz -2 mm. Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeśli 
zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny.  
Mury tynkowane należy wykonywać na spoinę niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną 
zaprawą na głębokości około 15 mm od lica ściany. 
5.3 TOLERANCJA WYKONANIA 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ± 1 mm.  
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub 
słupów.  
Odchylenia pionowe wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą być większe niż: 
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• wysokość i długość każdego pomieszczenia ± 20 mm, 
• usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ± 10 mm, 
• odległość sąsiednich ścian w świetle ± 15 mm, 
• odchylenie od pionu ściany o wysokości h – h/300, 
• wygięcie z płaszczyzny ściany ± 10 mm lub h/750. 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać ± 10 mm. Dopuszczalne 
odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie 
powinno być większe niż 5 mm na odcinku całej ściany. Dopuszczalne odchylenie wymiarów 
otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż +15 mm, - 10 mm. Dopuszczalne 
odchylenie murów o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 ≤ 20 mm. Dopuszczalne odchylenie w 
usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż ± 20 mm. 
5.4 ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
Układ cegieł ściany wewnętrznej i ściany dociskowej powinien odpowiadać ogólnym 
zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany jeden z układów 
tradycyjnych, w których spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych muru 
powinny się mijać co najmniej o 6 cm, albo też układ typu wielorzędowego, w którym 
przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej lub czwartej (filary) 
warstwie poziomej muru. 
Po wykonaniu wewnętrznej ściany wykonać izolację z płyt styropianowych pionowe na 
zaprawie cementowej. Warstwę izolacyjne winny być wykonane w sposób szczególnie 
dokładny , by nie stwarzały możliwości powstawania mostków termicznych lub przestrzeni 
nie izolowanych. Mury otynkować, na powierzchni styku malować 2*Izoplastem R+P 
(wykonać zgodnie z odrębną odpowiednią STWiOR). 
5.5 ŚCIANY WARSTWOWE 
Ściany warstwowe docieplone wełną mineralną 10cm ze szczeliną wentylowaną 3cm, 
następnie mur zewnętrzny z cegły klinkierowej w kolorze dopasowanym do istniejących 
elewacji, spoinowanej w kolorze szarym. 
Układ cegieł i pustaków ścian warstwowych nadziemia powinien odpowiadać ogólnym 
zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany jeden z układów 
tradycyjnych, w których spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych muru 
powinny się mijać co najmniej o 6 cm, albo też układ typu wielorzędowego, w którym 
przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej lub czwartej (filary) 
warstwie poziomej muru. 
Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych powyżej z 
wmontowaniem w kotew stalowych ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej Ø 6 mm 
rozstawionych co 25 cm w pionie i 50 cm w poziomie. 
Po wykonaniu muru wewnętrznego i stwardnieniu zaprawy tak aby usztywniły się kotwy, 
układa się termoizolację (płyty z wełny mineralnej). Ułożenie płyt termoizolacji względem 
siebie, zarówno w pionie jak i w poziomie, musi być wykonane na styk bez najmniejszych 
szczelin. Izolacja winna przylegać do muru wew., a po przeciwległej stronie winna być 
zabezpieczona dystansem kotwy. Dystans większą średnicą winien przylegać do wełny 
mineralnej, mniejszą średnicą natomiast winien przylegać do muru osłonowego. Po 
założeniu dystansu drut kotwy należy zaginać tak aby w spoinie poziomej muru długość 
zakotwienia wynosiła około 4-5 cm. Należy przestrzegać zasady, aby warstwa termoizolacji 
na całej powierzchni była oddzielona od muru osłonowego pustką powietrzną 3 cm.  
Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 
szczególna starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej 
grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe 
sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie. Wentylację szczeliny 
wykonuje się przez pozostawienie w dolnej i górnej (nawiew i wywiew powietrza) części 
muru osłonowego otworów (np. poprzez zastosowanie odpowiednich dystansów i/lub 
wkładek wentylacyjnych) o łącznej powierzchni 150 cm2 przypadających na każde 20 m2 
ściany. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi 
nadzoru / Zamawiającemu do akceptacji dokumenty stwierdzające o możliwości stosowania 
produktów w budownictwie i spełnienia kryteriów stawianych w dokumentacji dla minimum 
następujących materiałów: cement, wapno , kruszywa oraz wyroby ceramiczne 
przeznaczonych do wykonania robót. 
W czasie robót częstotliwość oraz zakres kontroli robót i badań materiałów (np. zaprawy 
wytwarzanej na placu budowy) dostosować do ilości i stopnia trudności wykonywanych 
robót. Wyniki kontroli i badań powinny być wpisywane do dziennika budowy. 
W czasie odbioru robót należy przeprowadzić na budowie kontrolę materiałów ceramicznych 
polegającą na: sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej oraz próby doraźnej przez oględziny, 
opukiwanie i mierzenie (wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na 
uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla). Badanie 
konstrukcji murowych przeprowadzić poprzez sprawdzenie wykonania ścian, nadproży oraz 
osadzenia ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 
Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej i 
akustycznej z wełny mineralnej oraz styropianu powinna być zgodna z instrukcją producenta 
materiału, udzielającego gwarancji trwałości izolacji oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. W 
szczególności należy oceniać: jakość i właściwość zastosowanych materiałów, prawidłowość 
(szczelność) ułożenia płyt, wymiary płyt (z uwzględnieniem tolerancji), jakość podłoża i 
warstw wierzchnich, skuteczność izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy i/lub metr sześcienny wykonanych Robot. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  na placu budowy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót murowych i murarskich powinien się odbywać dla każdej roboty zanikającej 
objętej ST oraz przed wykonaniem tynków i innych robót  wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
dostarczonych na budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych (jeśli takie były 
zlecane przez budowę). 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za metr kwadratowy wykonanych robot na podstawie odbioru i oceny jakości robot 
w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena obejmuje : 
• zakup i transport wszystkich materiałów, 
• wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
• oznakowanie i zabezpieczenie robot i jego utrzymanie, 
• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robot objętych niniejszą ST, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową   
10.PRZEPISY WIĄZANE 
     - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
     -Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10 poz.48) w sprawie aprobat i    
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe 
PN-60/B-82251 – Nadproża prefabrykowane 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo- wapienne 
PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe 
PN-55/B-14000 – Bloczki betonowe 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły 
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PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie 
BN-67/6745-01 - Gazobeton 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
PN-EN 1008:2004, 
PN-EN 13139:2003 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
ST – 01.04. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE I ODBIÓR TYNKÓW 
WEWNĘTRZNYCH  
 
                                                       CPV 45410000-4  
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SSTsą wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych cementowo- wapiennych w rozbudowywanej części budynku socjalno- 
administracyjnego Tychy ul.Serdeczna 100. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych. 
Zgodnie z projektem tynki cementowo - wapienne kat.III wykonuje się na ścianach 
wymurowanych oraz na uzupełnieniach. 
Ponadto przewiduje się wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i stropach, 
Na narożnikach wypukłych i krawędziach okiennych osadzić listwy wzmacniające. 
1.4.Określenia podstawowe . 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
Zaprawę do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku ,cementu, wapna z dodatkiem 
wody. W zależności od składu uzyskuje się różne marki zaprawy. 
Tynk stanowi warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną mechanicznie lub ręcznie, do której wykonania zostały 
użyte zaprawy odpowiadające normom lub aprobatom technicznym. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. 
Wymogi formalne: 
Wykonanie tynków cementowo- wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone 
wykonawcy mającemu właściwe doświadczenie, gwarantujące właściwą jakość ich 
wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami norm. 
Warunki organizacyjne: 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z całością 
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji 
należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inwestora. 
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2. MATERIAŁY 
2.1.Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo- wapienne, przygotowane na budowie, 
marka zaprawy: 
dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 
dla wykonania narzutu – 3,5 
dla wykonania gładzi – 3,5 
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać 
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, 
organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
W projekcie budowlanym określono zastosowanie tynku cementowo wapiennego kat. III. 
 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 
sposób zabezpieczający przed wilgocią. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z 
gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt 
gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki 
ostrożności zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania 
tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo- wapiennych zostały opisane PN-B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
5.3.Opis ogólny. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,                                          
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 
temperatura nie spadnie poniżej o°C. W ni ższych temperaturach można wykonywać roboty 
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego. Do 
zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą masę, bez grudek 
wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. 
Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez 
kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy 
zgodnie z normą.  
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4mm należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 
5,lub z zaprawy cementowej 1:1. 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych zaprawą 
cementowo-wapienną, po związaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubość warstwy 
narzutu powinna wynosić 8-15mm. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstw gładź powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
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Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi 
powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być 
zwilżone wodą. 
Tynk jednowarstwowy – wykonana obrzutka , zatarta na gładko- tynk kat. I.. 
Tynk dwuwarstwowy – obrzutka oraz narzut- tynk kat.II 
Tynk trójwarstwowy – obrzutka ,narzut oraz narzut nakładany po związaniu poprzedniej 
warstwy lecz przed jej stwardnieniem – tynk kat.III. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Cement – PN-B-30000 „Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z 
dodatkami”. 
Wapno – PN-B-30020 „Wapno”, PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”. 
Woda – PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania” 
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlano-
cementowe”. 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną. 
Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie 
większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2m, 
Odchylenia powierzchni i krawędzi: 
Od kierunku pionowego: nie większe niż 2mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 
Od kierunku poziomego: nie większe niż 3mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi, 
Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 
większy niż 3 mm/m, 
Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
Wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
Pęknięcia powierzchni, 
Wykwity soli w postaci nalotu, 
Trwałe zacieki na powierzchni, 
Odparzenia, odstawanie od podłoża. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST - 00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku. 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie 
od parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
8.2. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża zależy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże 
powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. 
Spoiny ściany murowej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoże betonowe należy naciąć 
dłutami. 
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Odbiór wykonanych tynków. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
Zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną, 
Odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
Gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 
spęcznień jest niedopuszczalne, 
Przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST-00.00. 
9.2. Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonego tynku ,która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
-szpachlowanie tynków 
- oczyszczenie podłoża, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”. 
Polskie normy: 
PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”. 
PN-C-04630 „”Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia”. 
PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczenia stopnia białości: 
PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości:. 
PN-B-04350 :Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza 
chemiczna”. 
PN-B-04351 „Wapno niegaszone, sucho-gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech 
fizycznych i wytrzymałościowych”. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 01.05. 
 
SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA PODKŁADY BET ONOWE , 
NIEKONSTRUKCYJNE POD POSADZKI. 
 
                                                          KOD CPV 45262350-9  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do układania pod posadzkami 
budynku socjalno – administracyjnego Tychy ul.Serdeczna 100. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako podkładu pod parapety i posadzki , 
związanym z: 
• wykonaniem mieszanki betonowej 
• układaniem mieszanki betonowej 
• pielęgnacją betonu 
Warstwa podkładu betonowego B-15 jako podkład w pomieszczeniach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi 
poniżej: 
1.4.1. Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1800 kg/m3 ale nie przekraczający 2600 kg/m3 wykonany z 
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz z 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. 
1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.4. Nasiąkliwo ść betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym - nie dłuższym niż l miesiąc - z takich samych składników, w ten sam 
sposób i w tych samych warunkach. 
1.4.6. Wytrzymało ść charakterystyczna betonu na ściskanie - fck 
Wytrzymałość poniżej której może się znaleźć 5% populacji wszystkich oznaczeń 
wytrzymałości na ściskanie dla danej objętości betonu. Wytrzymałość charakterystyczną 
określa się po 28 dniach dojrzewania betonu .Ze względu na kształt próbek betonowych 
stosowanych do badań ,rozróżnia się wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na 
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próbkach walcowych o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm ( fck,cyl ) oraz wytrzymałość 
charakterystyczną oznaczoną na próbkach sześciennych o krawędzi 15 cm ( fck,cube ). 
1.4.7. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
2. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich 
norm polskich. 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 , PN-EN 197- 
2:2002, marki „35" - do betonu klasy B10 –C8/10 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002 
2.1.2. Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom norm : 
PN-EN 933-4:2001 , PN-EN 933-3:1999 
2.1.3. Woda zarobowa. 
Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich.. Woda ta nie wymaga 
badania. 
2.2. Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z 
wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1. 
2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 
powinny zostać przesłane Inspektorowi Nadzoru. Układanie mieszanki może nastąpić 
dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.. Skład mieszanki betonowej 
powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. 
Beton półsuchy może być stosowany w pojemnikach lub z pryzmy i nakładany łopatami. 
4. TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki beto nowej. 
Środki do transportu betonu: 
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 
• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 
• 70 min. - przy temperaturze + 25°C 
• 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 
Beton półsuchy można transportować samochodami dostawczymi. 



47 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
betonowe. 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno 
być równe, czyste i odwodnione. 
5.3. Betonowanie 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 
• Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz wg rzędnych określonych na rysunkach. 
• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1. 
Beton w stanie półsuchym – koryto + transport ręczny 
5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.3. Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia deklaracji zgodności od producenta 
betonu. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru . 
6.1. Kontroli podlega: 
• przygotowanie podłoża 
• grubość układanej warstwy 
• rzędne powierzchni betonu 
• wygląd zewnętrzny 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 
dylatacyjnych 
6.2.Tolerancja wymiarów 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 
minimalne. 
Dokładność pomiarów odchyłek powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 
słupów. Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne 
z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
6.2.1. Uwagi ogólne 
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło żenia. 
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 
• na całą płaszczyznę - 20 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m. 
• w dowolnym kierunku - 10 mm 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Obmiaru Robót podano w specyfikacji ogólnej. 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilości 
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objętości betonu wynikających z dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z projektem i ST, 
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa 1 m3 betonu skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. oraz zasady określone w ogólnej specyfikacji. 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002 Cement- Część 1 : skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement- Część 2 : Ocena zgodności.. 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu – Oznaczenie wytrzymałości.. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu – Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu – Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
cementu. 
PN-EN- 10008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek wody, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4.Oznaczenie 
kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8.Ocena 
zawartości drobnych. Cząsteczek .Badania wskaźnika piaskowego. 
PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku pokruszenia lub 
łamania kruszyw grubych. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia składu 
ziarnowego. Nominalne otwory sit badawczych. 
PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7. 
Oznaczenie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna. 
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6. 
Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-EN 1097-2-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda 
oznaczenia odporności na rozdrabnianie.. 
PN-EN 1097-3-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 



49 

 

Oznaczenie gęstości nasypowej.i jamistości. 
PN-EN 206-1 Beton –Wymagania, właściwości ,produkcja i zgodność. 
PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 –Beton –część 1: wymagania, 
właściwości produkcja i zgodność. 
PN-EN 12390-1 Badania betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 
badania form. 
PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie i pielęgnowanie próbek do badań 
wytrzymałościowych. 
PN-EN 12390-4 Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn 
wytrzymałościowych. 
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej .Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą stożka 
opadowego. 
PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą Vebe. 
PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą oznaczenia 
stopnia zagęszczania. 
PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą stolika 
rozpływowego. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady Warszawa 
1989 r. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 01.06. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA UKŁADANIE TE RAKOTY, 
I  PŁYTEK PODŁOGOWYCH 

 
                                                               CPV 45431100-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na wykonaniu podłóg z płytek ceramicznych . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie podłóg z płytek w budynku administracyjno – socjalnym w Tychach 
ul.Serdeczna 100. 
1.4. Określenia podstawowe 
Pod względem konstrukcji podłogi rozróżniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. 
Podłożem, na którym są układane, może być strop międzykondygnacyjny lub ułożona na 
gruncie płyta betonowa. Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z 
trzech podstawowych elementów: podkładu (często nazywanego podłożem), warstw izolacji 
(często kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki. 
Podkład (podło że) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest 
przenoszenie obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, 
słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na 
mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia 
funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony 
gazobeton lub piasek). 
Izolacje podłogowe w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa. 
Podłog ą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) 
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków 
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, 
przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących płaszczyznę 
(podbudowę) pod warstwę użytkową czyli posadzkę. 
Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 
Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi 
powinny, 
oprócz wymagań trwałości i bezpieczeństwa użytkowania, spełniać także warunki 
estetycznego wyglądu i ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej. 
Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na 
podłożu układa się: 
• warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad 
podkładu, 
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o wytrzymałości 12-13 MPa, 
• warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o 
wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa, 
• warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału 
posadzki, 
• warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub 
spoiwo bitumiczne), 
• lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek "pływających". 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST B-00.00.00.” 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
2. MATERIAŁY 
ZASTOSOWANE MATERIAŁY WYNIKAJĄ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez 
producenta materiałów lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie 
wykonywana posadzka.: 
Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.3. Posadzki ceramiczne 
W zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO. 
Dzielą one płytki wg: 
,.A'" - płytki ciągnione. ,.B" - płytki prasowane, ..C" - płytki wytwarzane innymi metodami; 
nasiąkliwości wodnej: 
grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%), 
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%). 
grupa III - płytki o dużej nasiąkliwości(E>10%). 
Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, 
wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki 
terakotowe. 
– płytki gres - ,V klasa ścieralności , klej o podwyższonej odporności na obciążenia, odporne 
na plamy. 
Fuga –  szer. 3 mm ,fugi zabezpieczyć płynem ochronnym np. DELFIN, 
Klej  do płytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o dużym natężeniu ruchu, 
Szczegółowy dobór płytek – kolorystyka oraz wymiary do uzgodnienia z Inwestorem 
2.3. Składowanie materiałów 
Warunki składowania  - produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. 
Materiał najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  Specyfikacji Ogólnej „Wymagania 
ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólnej „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 
5.2.1. Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 
- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na 
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warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład 
pływający). 
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i 
drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą 
grubości zwykle 30-40 mm ,bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami 
metalowymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład 
należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w 
pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące 
powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle 
suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. 
Podkłady samopoziomuj ące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej 
ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma 
wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może być 
stosowany jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa 
podłóg pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Po wykonaniu podkładu 
może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. 
Wadą jest ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i 
gładką powierzchnię podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących 
powierzchnię. 
5.2.2. Wykonywanie posadzek 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy 
fundamentach maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających 
posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. Niezależnie od wykonania szczelin 
dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny być wykonane 
Przebudowa mieszkania nr 22 w budynku przy ul. Śląskiej 51 B w Gdyni z uwzględnieniem 
podziału na dwa mieszkania 
89 
szczeliny przeciwskurczowe. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 
mm. Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim 
materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Posadzki z płytek terakotowych mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najczęściej 
na cienkiej spoinie grubości od 3 do 6 mm, w zależności od wielkości płytki. Po naniesieniu 
warstwy kleju lub zaprawy na podłożu rozprowadza się ją szpachlą lub pacą zębatą o 
wysokości zębów od 5 do 8 mm. 
Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, 
wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki 
tarakotowe.. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w  Specyfikacji Ogólnej 
„Wymagania ogólne”. 
6.1.1. Kontrol ę wykonania robót oraz ich zgodno ść z projektem 
sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru 
robót 
są dokumenty: 
Projekt Techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 
dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy 
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, dziennik budowy, certyfikaty 
lub świadectwa zgodności materiałów, Polskie Normy i aprobaty techniczne określające 
wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od 
których jakości zależy ostateczna wartość techniczna podłóg. Badania wykonanych podłóg 
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składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw 
izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości 
wykonania posadzki. 
6.1.2. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych 
powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną i ST, podłoży, 
materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
techniczną i ST powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z 
projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań 
międzyoperacyjnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności 
lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny, 
- prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w Specyfikacji Ogólnej. 
7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 i m cokolika . 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotycz ące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotycz ące odbioru robót 
Odbioru jako ściowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 
sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub 
innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w 
budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) 
z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do 
wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego 
względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 
Odbiór poszczególnych etapów robót 
Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 
równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża 
lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 
Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach 
robót: po wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy 
ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się: 
sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoża, sprawdzenie 
grubości i ciągłości warstwy. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po 
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po 
całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach kontrolnych. 
W ramach odbioru powinno si ę wykona ć sprawdzenie: 
- prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
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- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych, badania należy przeprowadzać dla podkładów cementowych i 
anhydrytowych; powinny być one wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2, 
- równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej 
łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 
mm, 
- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (kable grzejne z 
ogrzewania podłogowego), badanie należy wykonywać przez oględziny, 
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
Odbiór ko ńcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi 
z dokumentacją projektową. 
Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji 
podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki 
wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, 
warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów 
międzyfazowych. 
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 
poziomnicy, 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki, 
- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach 
kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki), 
- prawidłowości dylatacji itp., 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 
odchyleń od prostoliniowości, pomiar wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania 
cokołów, listew podłogowych, 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej powierzchni posadzki z płytek ,która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, 
Warszawa 1998. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 
ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 



55 

 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

                
ST – 01.07. 

 
              

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY IZOLACYJNE , POWŁOKOWE FUNDAMENTÓW I ŚCIAN 

FUNDAMENTOWYCH  
 
                                                             CPV 45442300-0 
 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór 
izolacji  fundamentów i ścian fundamentowych w  budynku socjalno – administracyjnym 
Tychy ul.Serdeczna 100. 
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 ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie. 
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inwestora.  
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  

         Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie.  

         Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  

         Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  
2.1.1. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg normy PN-B-24620; 1998  
2.1.2. Kit asfaltowy uszczelniający KF  
Wymagania wg normy PN-75/B-30175  
2.1.3. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy  
Wymagania wg normy BN-70/6112-24  
3. Sprzęt  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
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4. Transport  
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.  

5. Wykonanie robót  
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe .  
5.1.1. Przygotowanie podkładu (tynku). 
Podkład (tynk) pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia.  
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  
5.1.2. Gruntowanie podkładu  
Podkład  powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%.  
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w  dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.                        
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  
6. Kontrola jako ści  
6.1. Materiały izolacyjne.                                                                                               
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z SST oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.  
7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m
2 
powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót  

wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy,  
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  
9. Podstawa płatno ści  

Płaci się za ustaloną ilość m
2 
izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

-dostarczenie materiałów,  
-przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
-zagruntowanie podłoża,  
-wykonanie izolacji wraz z ochroną,  
-uporządkowanie stanowiska pracy.  
10. Przepisy zwi ązane 



57 

 

 
 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
                                                                                                                                                                           
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
ST – 01.08 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT 
ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM IZOLACJI PRZECIWWILGOTNO ŚCIOWEJ Z FOLII PE   
 
                                                           CPV 4532 0000-6  
  
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgotnościowej z folii polietylenowej PE w budynku socjalno – 
administracyjnym Tychy ul.Serdeczna 100. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji paroizolacyjnej, podposadzkowej z folii polietylenowej PE w  
pomieszczeniu gdzie układana jest izolacja ze styropianu . 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4. 1.Izolacja pozioma jest to warstwa materiału izolacyjnego nałożona na powierzchnię 
Stropu, dachu. 
1.4.2. Folia PE – folia polietylenowa stanowiąca izolację przeciwwilgotnościową układaną na 
różnych elementach budowli np. na stropie przed ułożeniem warstw kolejnych posadzki. 
1.5. Określone wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie robót związanych z izolacją z folii winno być zlecone wykonawcy 
mającemu właściwe doświadczenie i gwarantującemu właściwą jakość. Roboty 
związane z izolacją winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. 
2. MATERIAŁY 
2.1.folia polietylenowa typ 200 PE ;paraizolacja 
- grubość: 0,3 mm 
- wodochłonność 1% 
- wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 80 N/mm  
  w poprzek 60 N/mm 
- zakres temperatur do stosowania:-40 0C do + 80 0C 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inwestora. 
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4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport.  
- Rolki folii izolacyjnej należy przewozić krytymi środkami transportu, tak by nie 
uległy zgnieceniu i deformacji. 
4.2.Magazynowanie. 
- folie – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Wykonywanie robót. 
1. Folię układa się na zakład o szerokości 15 cm. 
2. Folię należy wywinąć tak aby połączyła się z inną izolację tworząc ciągłość izolacji w 
budynku. 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jako ści materiałów 
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny być odebrane komisyjnie pod 
względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- jakości i kompletności dokumentacji. 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dostarczone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w 
obiekty. 
6.2. Kontrola wykonania robót 
W zakresie robót izolacji z folii: 
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych 
materiałów. 
2. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie 
jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi 
elementami podłoża. 
3. Sprawdzenie folii na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem 
folii.. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST-00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót – układanie izolacji z folii - m2 pokrytej powierzchni , 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
8.1. Odbiór cz ęściowy 
1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów 
wykonywanych robót pokrywczych. 
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw izolacji 
8.2. Odbiór ko ńcowy 
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1. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji i 
połączenia jej z istniejącymi już warstwami izolacyjnymi. 
2. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony 
komisyjnie. 
3. Do odbioru końcowego należy przestawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz 
dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Układanie folii 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej izolacji z folii ,która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie folii , 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
- wykonanie badań i pomiarów 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”.  
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 01.09. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE, O DBIÓR ŚCIAN Z 
PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH  
  
                                                          CPV 4541000-4 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STT. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, odbioru ścian gipsowo-
kartonowych budynku socjalno-administracyjnym w Tychach ul.Serdeczna 100. 
1.2. Zakres stosowania STT. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych STT. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ściany z płyt kartonowo-gipsowych wydzielającej dwa pomieszczenia w 
w/w budynku. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej STT są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych winno być 
zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym 
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych 
należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa,   uzyskaniu akceptacji Inwestora, a w przypadku zamian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm w I gatunku, na stelażu 
stalowym.  
2.2. Okładziny na ruszcie stalowym- ścianki działowe G - K 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe należy wykonać przy użyciu profili 
stalowych, ocynkowanych, stosowanych do budowy ścian działowych,  
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Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 
Ruszt metalowy systemowy mocuje się przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między 
listwami - 600 mm. Elementami łączącymi listwy są strzemiona blaszane typu ES. 
Połączenie rusztu z podłożem powinno się wykonać mocnym klejem montażowym (by nie 
uszkodzić istniejącego ogrzewania elektrycznego, podłogowego).  Przyczyni się to również 
do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwości 
tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej, którą 
należy zastosować.  
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora. 
4. TRANSPORT 
Płyty pakowane są w formie stosów pakowanych poziomo na podkładkach dystansowych. 
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie sosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i 
spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się 
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2.Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-
86/6743-02, 
5.3. Opis ogólny . 
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna 
konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z 
obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest 
z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych 
pionowo kształtowników „C”.  
Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi mocnym klejem montażowym. Pozostałe profile 
kotwi się kołkami montażowymi. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” 
wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie, co 600 mm ( w szczególnych 
przypadkach, co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”. 
Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. 
gr. 12,5 mm) nakładanych jedno lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi 
ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do 
wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy 
samonawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się 
gipsem 
szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je 
podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin 
oraz ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolita gładką powierzchnię pod malowanie. Dla 
poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki wypełnić wełną mineralną. W 
zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 
125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0 m.  
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć. 
Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licować się z powierzchnią 
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony. 
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni zgodnie z 
normą. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST-00.00. 
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7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej zabudowy lub ścianek uzupełniających. 
7.2.Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych 
w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i 
pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo - 
kartonowych. 
Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod 
względem kompletności dostawy, zgodności typów elementów rusztu oraz akcesoriów pod 
względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów 
powinno być dostarczone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że 
odpowiadają one wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Norma PN-B-10122 „ Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
8.2. Odbiór ko ńcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- atestację dostarczonych elementów, 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 
± 2 mm, przesunięcie w poziomie ± 3 mm), 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
- sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
9. Podstawa płatno ści. 
9.1.Ogólne zasady dotycz ące płatności zgodnie z ST-00.00. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej zabudowy lub ścianek uzupełniających ,która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu., 
- wykonanie rusztu pod zabudowę, 
Sposób zamocowania płyt G-K 
-sposób wykończenia połączenia płyt G-K 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- wykonanie pomiarów i testów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 
- Aprobata techniczna ITB wyrobów. 
B-06.01.00. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 01.010. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTA ŻU SUFITÓW 
PODWIESZANYCH. 

 
CPV 45421146-9 

 
1.WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszanych w budynku socjalno – administracyjnym Tychy ul.Serdeczna 100. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robot wymienionych wp.1.1. i 
obejmują wykonanie sufitów podwieszanych w budynku administracyjno-socjalnym w 
Tychach ul.Serdeczna 100. 
2. MATERIAŁY 
Sufity podwieszane systemu modułowego o podobnej fakturze do istniejących w budynku 
wraz z wszystkimi elementami nośnymi. Konieczna aprobata techniczna. 
3. SPRZĘT 
Stosować narzędzia zgodne z zaleceniami producenta wybranego systemu sufitów 
podwieszanych. 
4. TRANSPORT 
Poszczególne elementy sufitów powinny być dostarczane na budowę w opakowaniach, 
zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Płyty montować dopiero, gdy pomieszczenie jest suche, zakończono prace związane z 
tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi zostały wbudowane. 
Ogrzewanie powinno funkcjonować, aby zagwarantować temperaturę w pomieszczeniu od 
15 do 30 °C. 
Kolejność wykonania robot: 
-doprowadzenie pomieszczenia do warunków jw.; 
-ustalenie osi siatki rusztu na suficie; 
-montaż kątownika przyściennego na wyznaczonym wcześniej poziomie; 
-zamocowanie prętów wieszaków do stropu przy pomocy dybli stalowych w wyznaczonych 
wcześniej miejscach; 
-montaż profili głównych z nanizanymi na nie wieszakami; 
-montaż profili poprzecznych ; 
-ostateczne wypoziomowanie stropu, sprawdzenie poprawności montażu; 
-ułożenie płyt sufitu podwieszanego. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola robot dla polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową wymiarów 
wykonanego obiektu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonanych Robot. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową jeżeli przy odbiorach 
okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robot z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za metr kwadratowy wykonanych robot na podstawie odbioru i oceny 
jakości Robot w oparciu o wyniki pomiarów. Cena obejmuje : 
• zakup i transport wszystkich materiałów, 
• wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
• oznakowanie i zabezpieczenie robot i jego utrzymanie, 
• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robot objętych niniejszą ST, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
10. PRZEPISY WIĄZANE 
PN-B-30020:1999  
Wapno budowlane – wymagania  
PN-88/B-32250  
Woda do celów budowlanych  
PN-B-79405:1997/Apl:1999  
Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-30042:1997  
Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy  
PN-69/B-10280  
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE - Dotyczące wykonania rusztu metalowego dla zamocowania 
sufitów podwieszonych oraz technologii samego montażu sufitów rastrowych i wykonanych z 
płyt gipsowo-kartonowych 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 01.11. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA ROBOTY MALAR SKIE 
 

CPV 45442100-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych budynku socjalno – 
administracyjnego . 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich wewnętrznych w budynku administracyjno-socjalnym w 
Tychach ul.Serdeczna 100. 
1.3.1.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Ogólnej „Wymagania ogólne” 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga si ę przestrzegania nast ępujących 
zasad: 
- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie 
ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, 
- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy 
stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), 
zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, 
- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w 
farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) 
stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i 
sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych 
palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i 
mogących być źródłem pożaru, 
- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających 
krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem 
ochronnym, 
- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, 
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ołowiu, fluatów. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów: 
-farba akrylowa biała – do sufitów i ścian- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem, 
- rozpuszczalniki - ciecze lotne, których zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwór w 
celu umożliwienia powstania cienkiej powłoki początkowo płynnej, a później przechodzącej 
(w miarę ich odparowywania) w ciało stałe, oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu 
przemian fizykochemicznych. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich 
Agregaty malarskie –urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, 
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni 
Pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania 
3.2.1. Malowanie p ędzlem 
Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem 
schnięcia oraz nie powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia 
tą techniką są farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe. 
Farby i emalie nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie 
(krzyżowo), nieznacznie dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, 
olejne i alkidowe nakłada się również w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie 
wcierając w podłoże. 
Aby uniknąć powstawania zacieków, podczas malowania powierzchni pionowych należy na 
ograniczonej powierzchni najpierw nałożyć farbę w kierunku pionowym pasami lekko 
zachodzącymi na siebie, mocno dociskając pędzel do powierzchni, a następnie w kierunku 
poziomym. Kolejną warstwę nakłada się od góry do dołu, lekko dociskając pędzel i 
odrywając go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pędzlem 
zminimalizować powstawanie śladów przejść pędzla, można stosować wyrównywanie 
powierzchni płaskim pędzlem. 
Szybko schnące i zawierające agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, 
chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagają innej techniki nakładania. Na pędzel należy 
nabierać większą ilość farby (lub lakieru) i nakładać ją równomiernie na podłoże, bez 
wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca, gdyż można doprowadzić do 
rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko 
schnącymi pędzel należy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) dokładnie umyć 
w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć 
ponownie wodą z mydłem. 
3.2.2. Malowanie wałkiem 
Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - wałkiem nanosi się farby alkidowe, 
olejne, uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca się wałki o długim 
włosiu, których użycie zapewni pomalowanie zagłębień podłoża. Farby rozpuszczalnikowe 
nanosi się wałkiem futerkowym, farby wododyspersyjne wałkiem z gąbki. Przy malowaniu 
wałkiem jest niezbędna tacka do wałka podzielona zwykle na dwie części: wanienkę, do 
której wlewa się farbę, oraz żebrowaną pochyłą płaszczyznę, na której można odcisnąć 
nadmiar farby (niektóre tacki zamiast płaszczyzny żebrowanej mają specjalną siatkę). 
Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza się w farbie, a następnie 
przetacza się go po powierzchni żebrowanej lub siatce w celu równomiernego nasączenia go 
farbą oraz odciśnięcia jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi się po malowanej 
powierzchni równoległymi pasami, które powinny minimalnie na siebie zachodzić. Po 
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza się tę czynność w kierunku 
prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. Wałkiem dość trudno rozprowadza się wyroby 
schnące fizycznie i zawierające agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe 
chlorokauczukowe). Na wałek należy nabierać większą ilość farby i nakładać ją 
równomiernie na podłoże, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca, 
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gdyż może to doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie 
malowania farbami szybko schnącymi wałek co pewien czas (określony przez producenta 
wyrobu) należy dokładnie umyć w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), 
wysuszyć i umyć ponownie wodą z mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoża przy 
użyciu wałka. Trudności pojawiają się także przy rozprowadzaniu wałkiem malarskich 
wyrobów szybko schnących. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w Specyfikacji Ogólnej. 
4.1. Warunki transportu 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
układane w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
4.2. Warunki składowania 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 
120 cm od grzejników. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  Specyfikacji Ogólnej. 
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą 
ochronę podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu 
efektu dekoracyjnego. Efekt ten można osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania 
podłoża oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej technologii 
malowania 
Powierzchnie podło ży pod malowanie powinny by ć: 
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego, kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i 
głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania 
jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych), 
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą), 
- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 
tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można 
malować podłoża po 7 dniach, 
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami 
wskaźnikowymi Hydrotest. 
Warunki przyst ąpienia do robót 
Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po 
wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). 
Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. 
Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ci ągu doby nie 
może nastąpić spadek poniżej 0°C. 
Farbą silikonową można malować w temperaturze -5°C. 
Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, 
lecz by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. 
+15°C. 
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 
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wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic 
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w 
temperaturze +5°C. 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej 
naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek 
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do 
zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem 
Powierzchnia betonu i żelbetu: 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości, 
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
Podło ża tynkowe: 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego 
celu zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych 
podłoży - zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyścić, 
c) szpachlować zaprawą gipsową do uzyskania gładzi gipsowych, 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewi dziane do szpachlowania i 
uzyskania gładzi gipsowych nale ży zagruntowa ć: 
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego 
mydła (1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu 
wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp. 
Podło ża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne z agruntowa ć: 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, 
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą 
emulsyjną (farba: woda = 1:6) -pod malowania farbami emulsyjnymi. 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych : 
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, 
c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, 
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. 
5.4. Prace przygotowawcze do malowania 
5.4.1. Przygotowanie pomieszcze ń 
Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki 
materiałów, sprzęty itp. Elementy już wykonane, powinny być zabezpieczone przed 
zachlapaniem farbami. 
W przygotowaniu pod malowanie należy uwzględnić wykonanie gładzi gipsowych. 
5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od 
rodzaju tynku i farby, jaka będzie użyta) i dopiero potem można przystąpić do następnych 
czynności. Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu 
usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed 
malowaniem dokładnie przegląda się wszystkie ściany (również działowe), zwłaszcza 
przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny 
wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie należy stosować do tego celu mas silikonowych, 
ponieważ w zasadzie nie dają się one pomalować. Drobne odpryski i pęknięcia tynków 
należy wypełnić gładzią tynkową. 
5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków 
Jeśli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma się tynku, przygotowanie 
powierzchni ogranicza się do oczyszczenia ściany z kurzu, usunięcia niepotrzebnych 
gwoździ, haków itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku masą szpachlową, a drobnych pęknięć 
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elastyczną masą akrylową. Jeśli pomieszczenie było poprzednio malowane farbą klejową lub 
warstwa farby na ścianie jest zbyt gruba, należy ją bezwzględnie usunąć. 
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje się 1-2,5-proc. 
roztworem wodnym mydła szarego. 
Ściany, z których usunięto tapetę lub farbę, należy wygładzić najpierw szpachlą tynkarską, a 
potem wymalować tak jak nowy tynk. 
Wygładzać ściany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi można wyłącznie w 
pomieszczeniach nieulegających zawilgoceniu i przemarzaniu. Ściany malowane farbą 
olejną najlepiej jest przetrzeć papierem ściernym i odkurzyć, a następnie nanieść nową 
warstwę farby. Jeżeli na ścianę pomalowaną farbą olejną ma być naniesiona farba 
emulsyjna, farbę olejną należy usunąć za pomocą dostępnych na rynku preparatów do 
usuwania farb olejnych, co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach 
zawilgoconych, źle izolowanych, źle wentylowanych i przemarzających dość często na 
malowanych ścianach pojawiają się wykwity pleśni (czerniejąca farba) niedające się 
zamalować. Wkrótce po malowaniu pojawiają się na nowo i są bardzo szkodliwe dla osób 
przebywających w tych pomieszczeniach.. Należy bezwzględnie zniszczyć ewentualne 
występujący grzyb w miejscu jego występowania. 
Jeśli zainfekowane powierzchnie są już suche, zeskrobuje się wszystkie warstwy farby aż do 
tynku, następnie powierzchnię pokrywa się środkiem impregnującym przeciwgrzybicznym 
(preparat musi mieć atest do stosowania wewnątrz pomieszczeń). 
Stosując impregnat, należy przestrzegać ściśle instrukcji użycia. Następnie uzupełnia się 
braki tynku i tak przygotowaną powierzchnię maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, 
zawierającymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzi środki niedopuszczające do rozwoju 
mikroorganizmów. 
5.5. Wykonywanie powłok malarskich 
5.5.1. Zalecenia ogólne 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i 
wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć 
odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - 
wodą, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w 
stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; 
pozostałe farby można nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy 
malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. Przy 
malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla 
był prostopadły do ściany z oknem 
- przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu ścian. 
5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek 
niewłaściwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co j ą 
dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. 
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. 
Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb 
do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych 
wyrobów) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można 
stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby 
przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd 
wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być 
stosowane do wnętrz. 
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie 
podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do 
farby, a do drugiego - farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem  
24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:6. 
Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok 



70 

 

emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących 
się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych. 
5.5.8. Malowanie farbami lateksowymi 
Przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z 
zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h.Farbę lateksową nakładać 2-krotnie w 
odstępach 24h. Powłok lateksowych nie można wykonywać na słabych podłożach 
5.5.9. Malowanie farbami akrylowymi do posadzek 
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem 
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego 
koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) 
lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 
h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. 
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa - z farb do 
gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb 
nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) – na warstwę z farby 
nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii. 
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, 
tj. przechodzi się od warstwy „chudej" do „tłustej" (farba podkładowa, nawierzchniowa, 
emalia), 
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic 
syntetycznych, 
c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i 
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne 
pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy nakładaniu 
warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla - zgodny z przebiegiem słojów drewna. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania d otyczące kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej 
„Wymagania ogólne”. 
6.2. Kryteria oceny jako ści i ko ńcowy odbiór robót malarski 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje si ę w nast ępujących terminach 
(w temperaturze +5°C, wilgotno ści względnej powietrza 65%): 
• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie 
wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania obejmuj ą sprawdzenie: 
• wyglądu zewnętrznego, 
• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 
• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
Kontrola mi ędzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje s prawdzenie: 
a) jakości materiałów malarskich, 
b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
c) stopnia skarbonizowania tynków, 
d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i 
schnięcia powłok. 
e) sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
f) sprawdzenie czystości, 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do 
dziennika budowy. 
 
 
 
6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powł ok 
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, 
szorowanie i reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, 
jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia. 
Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na 
szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia i 
odstawania od podłoża. 
Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów 
pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć 
jednolity połysk. 
7. OBMIAR ROBÓT 
W m2 powierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotycz ące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w Specyfikacji Ogólnej „Wymagania 
ogólne”. 
8.2. Roboty podlegaj ą warunkom odbioru według zasad podanych poni żej. 
8.2.1. Odbiór podło ża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2.2. Odbiór robót malarskich 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawi ć przy odbiorze robót; 
-Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
-Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, 
prawidłowe wykonanie każdej międzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie 
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- Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
8.4. Ocena ko ńcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z 
projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości 
lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu 
i 
odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty 
te 
mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni malarskiej ,która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 
Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja 
nr 351/98. ITB, Warszawa1998. 
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 01.12. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA MONTA Ż STOLARKI 
ALUMINIOWEJ. 

 
CPV 45421130-4 

 
1. PRZEDMIOT 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem stolarki aluminiowej. Specyfikacja techniczna jest 
dokumentem pomocniczym przy wykonywaniu i odbiorze robót budowlanych wymienionych 
w pkt. 2. 
1.2. ZAKRES ROBÓT 
Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności 
mające na celu zamontowanie stolarki aluminiowej odzyskanej w budynku administracyjno-
socjalnym w Tychach ul.Serdeczna 100: 
- montaż stolarki aluminiowej okiennej i drzwiowej. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wbudowa ć odzyskan ą stolark ę kompletn ą wraz z okuciami. 
Rodzaj, wymiary i miejsce montażu określono w dokumentacji projektowej. 
Stolarka aluminiowa powinna być wykonana z kształtowników aluminiowych w kolorze 
niebieskim.  
2.2. Okucia budowlane: 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma. 
2.3. Uszczelki. 
Do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo – propylenowego 
EPDM spełniającego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. 
2.4. Składowanie stolarki. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub miejscach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Stolarkę należy składować wg. Instrukcji producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą. 
3. SPRZĘT 
Młotki, wiertarki, piły do metalu i drewna, wciągarka ręczna lub elektryczna, 
rusztowania systemowe. 
4. TRANSPORT 
Samochód dostawczy przystosowany do przewozu stolarki okiennej i drzwiowej. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Przygotowanie o ścieży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub 
zabrudzeniu ościeży, ośnieża należy naprawić i oczyścić. 
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5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki. 
Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z 
wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. 
Ościeżnice montuje się na specjalnych kołkach dołączanych do wyposażenia przez 
producenta. Po sprawdzeniu pionowości zamontowanych ościeżnic, zwilża się mur wokół 
ościeżnic. Lukę pomiędzy ościeżnicami a ścianą wypełnia się pianką poliuretanową, ale tak, 
aby pozostawić miejsce na jej „przyrost”. 
Zaraz po wypełnieniu tej przestrzeni pianką, montuje się skrzydła drzwi i okien lub 
zakłada rozpory, które zapobiegają zdeformowaniu ościeżnic przez piankę. Tak 
zamontowane ościeżnice pozostawia się na czas polimeryzacji pianki określony przez jej 
producenta, po czym nadmiar pianki obcina się nożem, równo z krawędzią ościeżnicy. Na 
tak osadzone ościeżnice zakłada się skrzydła, po czym sprawdza się ich poprawne 
otwieranie i zamykanie, a w razie potrzeby reguluje się je ręcznie na zawiasach. 
• Ustawienia drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie: 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, 
nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
• Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
• Osadzone drzwi po zamontowaniu należy oczyścić z resztek materiałów montażowych i 
umyć. 
Połączenie stolarki aluminiowej z ościeżem (murem) należy zamaskować. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu. 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
m2, szt. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Dokonuje go inspektor nadzoru na podstawie zapisów przedmiarowych. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ryczałtowo lub za m, m2, m3, szt. zgodnie z ST. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47 pozycja 401). 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wydanie Arkady – 1990 
rok. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 01.13. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA OBRÓBKI BLAC HARSKIE 
 

CPV 45261310 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek 
blacharskich budynku objętego przebudową . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie obróbek blacharskich na budynku administracyjno-socjalnym w Tychach 
ul.Serdeczna 100: 
• naprawy blacharskie przy dachu budynku, 
• parapety przy stolarce okiennej, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w  ST „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne". 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest: 
oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną. 
Jeśli brak oznakowania – krajowa deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub 
Aprobaty Technicznej (z zał. tej Aprobaty). 
Jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to deklaracja zgodności na każdą partię. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. blacha stalowa ocynkowana powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 
mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 250x2000 mm. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
• Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu: 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Obróbki blacharskie 
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm 
do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 
5°C. Robót nie mo żna wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby postępował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST. 
7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia obróbki blacharskiej w m2 . 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować 
8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów konstrukcji stalowej. 
8.3. Zakończenie odbioru 
8.3.1. Odbior obróbek potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni obróbki blacharskiej, która obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu. 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
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− oczyszczenie podłoża, 
− ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 3; Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na 
ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 01.14. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA ROBOTY ZWI ĄZANE Z 
USZCZELNIENIEM I MALOWANIEM POKRYCIA DACHU Z BLACHY  . 
 
                                     CPV 45000000-7 ; 45261221-9 ; 45261420-4 
  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przewidzianych do wykonania w ramach prac związanych z uszczelnieniem i malowaniem 
pokrycia dachu z blachy w budynku administracyjno-socjalnym w Tychach ul. Serdeczna 
100. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych, zabezpieczających i 
remontowych (malarskich):  
oczyszczenie i przygotowanie powierzchni do malowania  
malowanie powierzchni dachu z blachy  
Uszczelnienie powierzchni dachu  
 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i 
remontowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz 
zgodność z umową , SST i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów . 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Do 
uszczelnienia pokrycia dachu należy użyć silikonów lub kitów dekarskich o trwałości min. 5 
lat w kolorze pokrycia dachu.  
Do malowania pokrycia dachu z blachy należy użyć farb poliwinylowych chemoodpornych.  
3. SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu . 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinno wymogi ustawy o odpadach 
z dnia 27.06.1997 r.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót .  
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Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
5.2. Przygotowanie terenu budowy . 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt 
powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w 
szczególności:  
-ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,  
- wykonać niezbędne zabezpieczenia na dachu w celu zabezpieczenia pracowników przed 
upadkiem z wysokości oraz upadkiem narzędzi, materiałów lub sprzętu na poziom terenu, 
-założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 
organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może 
wystąpić również w czasie wykonywania robót),  
- zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych 
przy robotach,  
-zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,  
-przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 
składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,  
-zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie,  
-usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.  
5.3. Roboty obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów  wskazanych przez 
Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub 
rozbiórkowej  Zamawiający może polecić wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, w 
której zostawia określony przewidywany odzysk materiałów. Roboty można wykonywać 
ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z Zamawiającym . Wszystkie elementy 
przewidziane do rozbiórki ,a możliwe do ponownego wykorzystania powinny być 
odpowiednio zdemontowane,  składowane i ponownie zamontowane. 
- Uszczelnienie powierzchni dachu: uszczelnienie wszystkich połączeń śrubowych oraz 
połączeń obróbek blacharskich z murem i kominami silikonem dekarskim o trwałości min. 5 
lat w kolorze pokrycia dachu lub bezbarwnym oraz sprawdzenie i umocowanie obruszonych 
arkuszy poprzez dokręcenie istniejących śrub lub uzupełnienie (wymianę); wymiana lub 
uzupełnienie śrub do ilości 100 szt.  
5.5. Prace pomiarowe i geodezyjne  
Nie będą wymagane . 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót . 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy , malowanych elementów oraz sprawdzeniu ewentualnych uszkodzeń elementów. 
Kontrolę jakości prac należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
producentów farb. Kształtowniki i blachy stalowe powinny być oczyszczone z kurzu, 
zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. Metody czyszczenia nie 
powinny powodować zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Blachy i kształtowniki posiadające uszkodzenia zewnętrzne (pęknięcia, ubytki, wgniecenia 
itp.) winny być przed malowaniem naprawione. Powłoki powinny być równomierne, bez 
prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, 
nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla. Powierzchnia powłoki 
powinna być gładka, błyszcząca i mieć jednolity połysk. Barwa powłok powinna być zgodna z 
wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, bez 
uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. Każda nakładana 
kolejna warstwa powłoki winna być w innym odcieniu .  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót . 
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
7.2. Jednostki obmiarowe . 
Wg przedmiaru robót.  
8. ODBIORY ROBÓT  PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
8.1. Rodzaje odbiorów . 
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu 
polega na sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w umowie i ST.  
Wyróżnia się:  
• odbiór robót zanikowych (przejściowy), polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z 
SST pewnego fragmentu prac (prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac),  
• odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z umową i ST wykonania całości 
zaplanowanych prac budowlanych.  
W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele 
wykonawcy.  
8.2. Kolejność odbiorów .  
W trakcie prac dotyczących dachu są następujące odbiory przejściowe:  
• odbiór uszczelnienia powierzchni dachu,  
• odbiór odtłuszczonej i oczyszczonej powierzchni dachu z rdzy, kurzu i innych 
zanieczyszczeń,  
• odbiór poszczególnych powłok malarskich,  
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości prac.  
8.3. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych . 
Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone 
następujące dokumenty:  
• opis techniczny, w którym podano wymagania, jakiem powinny odpowiadać zabudowane 
materiały,  
• dziennik budowy,  
• rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych 
zmian,  
• protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających,  
8.4. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym:  
• dziennik budowy,  
• protokoły odbiorów przejściowych.  
8.5 Zakres czynności kontrolnych  
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i 
końcowego, obejmuje:  
• sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy lub protokołów odbioru,  
• sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów -na podstawie zapisów j w.,  
• sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie 
odbioru badań sprawdzających.  
8.6. Kontrola i badania przy odbiorach  
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST.  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST i opisane w 
dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. Jeżeli choć jedna z 
kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac nie można uznać 
za wykonane prawidłowo.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. Do 



81 

 

materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości należą m.in. farby, silikony dekarskie, śruby, itp.  
W czasie wykonywania remontu dachu należy zbadać:  
a) stopień oczyszczenia powierzchni dachu ,  
b) uszczelnienie pokrycia dachowego zgodnie SST,  
c) prawidłowość wykonania i ilość nanoszonych warstw powłok malarskich. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Podano w ST – 00.00. 
 
10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT :  
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (tekst 
jednolity Dz. U. nr 2010.243 poz.1623)  
-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z 
późn. Zmianami)  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)  
-Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 -
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401)  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r. PN-H-
04623  
Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi 
PN-H-04651  
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk PN-
H-97053  
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. PN-M-82054 śruby, wkręty i 
nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia.  
Ogólne wymagania i badania PN-M-47186-03:1975  
Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania  
PN-EN 13966-1:2005  
Określanie sprawności przenoszenia wyrobów lakierowych przez urządzenia do 
rozpylania i natryskiwania. Część 1: Powierzchnie płaskie  
PN-EN 50348:2004  
Automatyczne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania niepalnych ciekłych 
materiałów natryskowych  
PN-EN 1953:2001  
Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych. Wymagania 
bezpieczeństwa  
PN-EN 50348:2002  
Automatyczne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania niepalnych materiałów 
natryskowych  
PN-EN 50144-2-7:2002  
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Część 2-7: 
Wymagania szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowych  
PN-M-47185-02:1972  
Agregaty malarskie. Parametry podstawowe  
PN-EN 13966-1:2003  
Określanie efektywności przenoszenia płynnych materiałów powłokowych urządzeniami 
do rozpylania i natryskiwania. Część 1: Powierzchnie płaskie  
PN-M-47185-03:1972  
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Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania  
PN-C-81609:1998  
Emalie poliwinylowe  
PN-C-81531:1980  
Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej  
 
PN-C-81530:1979  
Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 01.15. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI ELEK TRYCZNYCH  
                                                   

CPV 45310000-3 
 

1. PRZEDMIOT  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów 
instalacji elektrycznej(układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw, oraz montaż 
podłogowego ogrzewania elektrycznego) w budynku socjalno – administracyjnym Tychy 
ul.Serdeczna 100. 
 
1.1.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  pkt.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót związanych z: 
- układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
- montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi,  
- montażem elektrycznego ogrzewania podłogowego,                                                           
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża, 
- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 
- ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach 
zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów , 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych kabli i przewodów, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 
1.4.Określenia podstawowe, definicje. 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
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Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 
określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodno ści - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodno ści - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu. 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i 
PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż. 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronno ści - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa o świetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych, ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła. 
Stopie ń ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem 
wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. 
W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz 
wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podło ża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z 
dokumentacją. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. 
 
1.6. Dokumentacja robót monta żowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
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Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr75, poz. 664), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia(Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
2. MATERIAŁY. 
Materiały  stosowane przy wykonaniu robót są wymienione w kosztorysie ofertowym. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 
2.1. Odbiór materiałów na budowie 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i 
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, oraz 
odpowiednie świadectwa jakości. 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej SST, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
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2.2. Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w 
krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym  w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 
 
3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inwestora. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 
 
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury 
dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla kr ążków, ze 
względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wyma gania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz 
poleceniami inwestora. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 pkt 6 
 
6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres pomonta żowych bada ń kabli i przewodów zawarty 
jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1 :2000 
 
6.3. Ponadto nale ży wykona ć sprawdzenia odbiorcze składaj ące si ę z ogl ędzin 
częściowych i ko ńcowych polegaj ących na kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
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- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej, 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
- pomiarach rezystancji izolacji, 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.4.Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałam i 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inwestora Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń 
za obniżoną jakość. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
 
7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót m onta żowych instalacji 
Elektrycznej. 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
- dla kabli i przewodów: m, 
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaga nia ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
 
8.2.Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilaj ących. 
 
8.2.1. Odbiór cz ęściowy. 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem. 
 
8.2.2. Odbiór ko ńcowy. 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 
kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 
wykonuje się tylko jeden raz. 
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Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PNIEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatno ści. 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych obejmujące roboty instalacyjne 
uwzględniają również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
 10. Przepisy zwi ązane. 
 
10.1.Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 



89 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60898:2000 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) 
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie 
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: 
Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) 
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. 
Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana 
A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 
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Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: 
Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego(RCBO). Część 1: 
Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V 
do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V 
do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 
230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
 
10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
 
10.3. Rozporz ądzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
 
10.4.lnne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
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mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
 
 
 
ST-01.16. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY DROGOWE.  
 
                                                             CPV 
 
45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233222-1   Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
 
 
1.WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru chodnika wewnętrznego przy budynku socjalno-administracyjnym do nowo 
budowanego wejścia w Tychach ul.Serdeczna 100. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w pkt 
1.1. i obejmują: 
• dojście do budynku socjalno – administracyjnego (chodnik): 

o 6 cm kostka betonowa w kolorze czerwonym i grafitowym (rozeta), 
o 4 cm piasek, podsypka piaskowo – cementowa, 
o 20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego o granulacji 20-40 mm zagęszczanego 

mechanicznie zaklinowanego klińcem kamiennym 5-25 mm (miałem); 
• uzupełnienia 

o obrzeża betonowe 8/20 cm na ławach betonowych 20/20 – chodniki; 
• rekultywacja terenu 

o tereny zieleńców zahumusować na głębokości 10 cm, 
o obsiać trawą. 

2. MATERIAŁY 
2.1 MATERIAŁY DOTYCZĄCE DROGI I CHODNIKÓW 
Kruszywo 
Do wykonania podbudowy należy stosować następujące kruszywa  
• kruszywo łamane 40-60 mm, 
• kruszywo łamane 20-40 mm, 
• kliniec kamiennym 5-25 mm, 
• piasek 0,1-2,0 mm. 
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Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Do 
wykonania warstw podsypek cementowo – wapiennych należy stosować piasek wg PN-EN-
12620. Piasek gruby lub średni użyty na zasypanie. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Cement 
Należy stosować cement spełniający wymagania określone w PN-EN-197-l i -2. 
Kostka betonowa 
Kostka betonowa w kolorze czerwonym i grafitowym (rozeta) gr. 6 cm. Kostka betonowa 
dostarczona przez producenta powinna posiadać Aprobatę techniczną i spełniać wymagania 
określone w PN-EN 1338. Piasek do spoin powinien odpowiadać PN-B-11113. 
Obrzeża 
Obrzeża stosowane do obramowania powierzchni z kostki powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1339. 
Humus 
Ziemia humus zgodna w wymogami rolniczymi. 
Trawa 
Standardowa trawa do obsiania terenów zrekultywowanych. 
Woda 
Woda do podsypki piaskowej wg PN-EN 1008:2004. 
3. SPRZĘT 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Roboty ziemne 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do odspajania i 
wydobywania gruntów, jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, transportu 
mas ziemnych, sprzętu zagęszczającego. Stosowany sprzęt nie może spowodować 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Nawierzchnie z kostki betonowej 
Małe powierzchnie wykonuje się ręcznie. Duże powierzchnie można wykonywać przy 
pomocy urządzeń układających. Do zagęszczenia stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego. 
Obrzeża 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, zapraw i 
przygotowania podsypek cementowo – paskowych oraz przy zastosowaniu wibratorów 
płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1 TRANSPORT KRUSZYWA  
Powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do 
uszkodzeń i tworzenia kolein w wyprofilowanym podłożu drogi. Kruszywo można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2 TRANSPORT OBRZEŻY BETONOWYCH 
Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża należy 
układać na środkach transportowych w paletach przygotowanych przez producenta. 
4.3 TRANSPORT CEMENTU 
Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych transportem 
samochodowym w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenia. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem chodnika. 
5.1 ZABEZPIECZENIE TERENU ROBÓT 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wymogami zapewni zagospodarowanie terenu: plac budowy zabezpieczyć w niezbędnym 
zakresie za pomocą taśm ostrzegawczych rozpiętych na słupkach oraz za pomocą barierek 
ochronnych z desek. 
5.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych Wykonawca dokona ich wytyczenia 
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. Wykonawca dokona ręcznych rozkopów próbnych w miejscach 
spodziewanych kolizji i skrzyżowań pod nadzorem Użytkownika poszczególnych sieci celem 
stwierdzenia faktycznego przebiegu i posadowienia wskazanego na mapie uzbrojenia. 
 
 
5.3 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT  
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem konstrukcji drogi lub obiektu budowlanego. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe 
wyłącznie w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem warstwy nawierzchni. 
5.4 WYKONANIE KORYTA 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w sposób umożliwiający prawidłowe 
wykonanie koryta lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj 
sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania dokumentacji, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Do sprzęt pozwalający na wyprofilowanie zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta i profilowania 
powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i 
Zamawiającego (np. odwieziony w miejsce wskazane przez Zamawiającego). 
5.5 ROZKŁADANIE KRUSZYWA I ZAG ĘSZCZENIE – WARSTWA PODKŁADOWA  
Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, 
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancją +1 %,  
-2 %. Jeżeli materiał został nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność kruszywa jest zbyt mała, materiał w warstwie 
powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. 
5.6 UTRZYMANIE PODBUDOWY  
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy 
uszkodzonej przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mrozu. Wykonawca zobowiązany jest 
wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia podbudowy. 
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5.7 OBRZEŻA 
Koryto pod podsypkę (ławę) może być wykonane koparką przy zastosowaniu czerpaka o 
odpowiednim kształcie bądź ręcznie, przy czym wymiar wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie, wskaźnik zagęszczenia dna koryta pod ławę nie mniej niż 0,97. 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława) ze żwiru lub piasku , o grubości 
warstwy do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta 
żwirem lub piaskiem i zagęszczenie. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
5.8 PODSYPKA PIASKOWA I UŁO ŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI  
Podsypka pod nawierzchnie z kostki betonowej 
W przygotowanym korycie należy rozścielić podsypkę cementowo – piaskowa o grubości     
5 cm. Podsypka powinna być zwilżona woda, wyprofilowana i zagęszczona tak, aby 
urządzenie zagęszczające pozostawiało ledwo widoczny ślad. 
Grubość podsypki i warunki jej stosowania powinny być zgodne z dokumentacja projektowa, 
STWiOR lub wskazaniami Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 
Układanie kostki brukowej betonowej 
Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny miedzy 
kostkami wynosiły 2÷3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po 
ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym 
przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego) a następnie zamieść powierzchnie ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 
płytowe z osłona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczenia nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 
uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie. Szerokość spoin nie 
powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku – 4 mm. Kostki pęknięte 
powinny być wymienione na całe. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na terenie budowy 
i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm 
technicznych. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych i zagęszczenia wyprofilowanego podłoża dostosować do zakresu robót. 
6.1 SZEROKOŚĆ, RÓWNOŚĆ PROFILOWANEGO PODŁOŻA. 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej. 
Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/893 1-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  
6.2 SPADKI, RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE, UKSZTAŁTOWANIE OSI W PLANIE. 
Spadki profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3 ZAGĘSZCZENIE PROFILOWANEGO PODŁOŻA. 
6.4 UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ. 
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Ocena jakości robót i cech geometrycznych nawierzchni. Kontrola powinna dotyczyć 
prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności wykonanych robót z 
Dokumentacja Projektowa i STWiOR. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie 
wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i 
asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub badania. 
Należy sprawdzić: 
• cechy geometryczne nawierzchni: 

o nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1 cm, 
o spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja 

± 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety, 
o szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi ± 2 cm, pomiar w punktach 

charakterystycznych, 
o podsypkę – grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, 

tolerancja ± 1,5 cm, 
• prawidłowość ułożenia kostki: 

o pomiar szerokości oraz powiązania spoin, 
o sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 
o kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 
o sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
o sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
o sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.5 OBRZEŻA BETONOWE 
Należy sprawdzić: 
• obrzeża 

o wygląd zewnętrzny, 
o kształt i wymiary, 
o Aprobaty Techniczne, 
o komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcę. 

• materiały do podsypek i wypełnienia spoin 
o piasek: uziarnienie, zawartość zanieczyszczeń obcych, zawartość pyłów 

mineralnych dla piasku do zaprawy, zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
o właściwości cementu – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji 

producenta z wymogami odpowiednich norm. 
Kontrola ułożenia obrzeży 
• wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki 

grubości ± 1cm, 
• światło obrzeży od strony chodnika – co 20mb, dopuszczalne odchyłki ± 1cm na każde 

100mb, 
• usytuowanie w planie – co 20 mb, odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 100 

mb, 
• równość górnej powierzchni obrzeży łatą 3m – minimum w dwóch punktach na każde 

100 mb – nie może przekraczać 1 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą a jednostkach pokazanych w 
Przedmiarze robót. Jednostką obmiarową jest metr bieżący i metr kwadratowy wykonanych 
Robót. Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych 
wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne 
świadectwo legalizacji. Wyniki obmiaru wpisywane będą do rejestru obmiaru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i 
przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inwestorowi do akceptacji. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
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W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robot z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za metr kwadratowy wykonanych robot na podstawie odbioru i oceny jakości robot 
w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena obejmuje : 
• zakup i transport wszystkich materiałów, 
• wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
• oznakowanie i zabezpieczenie robot i jego utrzymanie, 
• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robot objętych niniejszą ST, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
10. PRZEPISY WIĄZANE 
_ norma branżowa BN-72/8932-01 Roboty ziemne. 
_ krawężniki i obrzeża betonowe KB-1-20.2/3 
_ katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych wydany przez G.D.D.P. w 1997 r. 
_ rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz, U. nr 43 poz. 430 z dnia 24 maja 1999 r. ) drogi samochodowe. 
Oznaczenie wskażnika zagęszczenia gruntu PN-62/5-04011. 
_ kruszywo łamane BN-64/.8922-02 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 01.17. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Monta ż wentylacji mechanicznej 

 
CPV 45331210-1 

 
 

1.WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wentylacji mechanicznej w  Sali dydaktycznej w budynku socjal. – administracyjnym  
Tychy ul.Serdeczna 100. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjno  
montażowych obejmujących: 
- montaż wentylacji nawiewno – wywiewnej z elastycznych, ocieplonych przewodów 
wentylacyjnych podwieszonych pod stropem pomieszczenia , 
- montaż wentylatorów kanałowych pod stropem pomieszczenia , 
- montaż kratek wentylacyjnych z PCV nawiewnych i wywiewnych, 
- regulację wydajności powietrza przy użyciu: 
  regulatorów prędkości obrotowej silników elektrycznych napędzających wentylatory. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami stosowanymi w polskich 
normach a w szczególności PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej 
wg zasad niniejszej SST są: 
- elastyczne ,ocieplane przewody wentylacyjne, 
- odpowiednie wentylatory kanałowe z regulatorami wydajności, 
- kratki nawiewne i wywiewne z PCV, 
- elementy mocowania przewodów i wentylatorów, 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane deklaracje 
zgodności z normami wydane przez producenta lub certyfikaty i być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
2.2. Składowanie materiałów 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego 
celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Składowanie materiałów i urządzeń winno 
odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu 
jakości i właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 
fizykochemicznych. Należy zachowywać wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 
3. SPRZĘT 
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Zakres robót objętych niniejszą SST nie przewiduje konieczności stosowania 
specjalistycznego sprzętu: a jedynie typowych urządzeń ręcznych stosowanych przy pracach 
instalacyjnych ( wiertarki, wkrętaki, klucze itp. ). 
4. TRANSPORT 
Urządzenia i materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami 
wytwórców . 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne 
wymagane w ruchu drogowym. 
Załadowania i wyładowania kanałów wentylacyjnych należy dokonywać ręcznie . 
Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowisko pracy bezpośrednio przed ich 
zastosowaniem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności stanu faktycznego z danymi oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu 
robót. Wykonanie zasadniczych robót ogólnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji 
robót instalacyjnych. Przed przystąpieniem do robót wentylacyjnych należy rozeznać układ 
położonych wcześniej instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych ( zwłaszcza 
fragmentów zamaskowanych ). 
5.2. Roboty instalacyjno - monta żowe 
W zakresie robót instalacyjno - montażowych przewiduje się: 
- montaż wentylacji nawiewno – wywiewnej z elastycznych, ocieplonych przewodów 
wentylacyjnych, podwieszonych pod stropem pomieszczenia , 
- montaż wentylatorów pod stropem pomieszczenia , 
- montaż kratek wentylacyjnych z PCV nawiewnych i wywiewnych, 
- regulację wydajności powietrza przy użyciu: 
  regulatorów prędkości obrotowej silników elektrycznych napędzających wentylatory, 
  przepustnic przy kratkach wentylacyjnych, 
Prace instalacyjne mogą wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia 
stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi 
zaświadczeniami kwalifikacyjnymi . 
Stosowanie elektronarzędzi na placu budowy wymaga spełnienia odpowiednich warunków w 
zakresie ochrony BHP i przeciwporażeniowej. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do prób i badań montażowych należy sprawdzić dokumenty 
instalowanych urządzeń: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa stosowanych wyrobów lub deklaracje zgodności 
z normami wydanymi przez producentów, 
- karty gwarancyjne urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, 
- instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń . 
Próby i badania montażowe należy przeprowadzić w zakresie: 
- poprawności i zgodności instalacji z wymogami SST, instrukcjami fabrycznym i 
oraz normami 
- próby szczelności kanałów wentylacyjnych 
W trakcie realizacji robót lub po ich zakończeniu należy : 
- sprawdzić stan instalacji i osprzętu 
- sprawdzić działanie urządzeń 
- wykonać pomiary skuteczności działania wentylacji  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla elastycznych kanałów wentylacyjnych jest ( mb). 
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Jednostką obmiarową do montażu urządzeń i osprzętu są ilości w ( szt.). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i 
przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inwestorowi do akceptacji. 
Roboty uznaje się za wykonane jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
Czynności odbioru końcowego wymagają przekazania następującej dokumentacji: 
- dokumentacja powykonawcza, 
- oświadczenie Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z wymogami SST, 
- dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 
- instrukcje eksploatacji, 
- zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
- wyniki pomiarów skuteczności działania wentylacji . 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za metr bieżący i sztukę zamontowanego urządzenia w wykonanych robotach na 
podstawie odbioru i oceny jakości robot w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena obejmuje : 
• zakup i transport wszystkich materiałów, 
• wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
• oznakowanie i zabezpieczenie robot i jego utrzymanie, 
• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robot objętych niniejszą ST. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ułożenia jednego metra przewodów obejmuje: 
- roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie uchwytów mocujących, 
- dostarczenie materiałów, 
- montaż przewodów, 
Cena montażu jednej sztuki urządzeń lub osprzętu obejmuje: 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów, 
- montaż urządzeń lub osprzętu, 
- podłączenie przewodów. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transp. 
- wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi, 
- koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem , 
- podatki zgodne z obowiązującymi przepisami. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanym 
w SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. 
Materiały i wyroby o parametrach technicznych zbliżonych lecz nie identycznych do 
podanych w SST można stosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i 
Inwestora. 
10.1. Normy 
PN-98/B02877 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 
odprowadzenia dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody 
badań. 
PN-94/ISO-5221 - Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 
strumienia powietrza w przewodzie. 
PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
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przebywania ludzi. 
PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-96/B-76002 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 
PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania . 
PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
" Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych " tom II " 
Instalacje sanitarne i przemysłowe ". 
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ST – 01.18. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE, O DBIÓR IZOLACJI       
CIEPLNEJ NADPROŻY I ŚCIANY 
  
                                                         CPV 45321000-3 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ociepleniowych wschodniej, zewnętrznej ściany i 
nadproży na wysokości powyżej podbitki, w budynku socjalno - administracyjnym w Tychach 
ul.Serdeczna 100. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania SST będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
- ocieplenia ściany i nadproży w/w budynku od strony wschodniej na wysokości podbitki i 
dachu. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie ocieplenia przy użyciu warstwy styropianu lub wełny 
mineralnej mocowanych klejowymi mieszankami przygotowanymi fabrycznie, lub łącznikami 
mechanicznymi typu kołki. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonania ocieplenia zewnętrznego, oraz jego odbiór. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz 
okresleniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
wymogami ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
− projekt budowlany,  
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 
2004 r. nr 202, poz. 2072), 
− dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika 
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budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami), 
− protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badan kontrolnych, 
− dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać: 
− materiały do wykonywania ocieplenia oraz ich grubości warstw 
− lokalizacje i warunki użytkowania, 
− rodzaj i stan podłoży pod ocieplenia , 
W projekcie powinny być zawarte: 
– wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z 
wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
– specyfikacje materiałów do wykonania ociepleń, ich parametry przewodzenia ciepła z 
powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
– sposoby wykonania ocieplenia z uwzględnieniem sposobu mocowania warstw 
– wymagania i warunki odbioru wykonanego ocieplenia 
– zasady zabezpieczenia i konserwacji warstw ocieplenia 
Przez dokumentację powykonawczą robót ociepleniowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 
ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami 
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
wykonywania robót. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót ociepleniowych ścian powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności z normą europejską wprowadzona do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.1.A .Styropian 
Do wykonania izolacji cieplnych ze styropianu na ścianach zewnętrznych stosowany jest 
produkt w postaci płyt różnej grubości który powstaje na skutek ciśnieniowego i termicznego 
oddziaływania na granulki polistyrenu do spieniania. 
Pod wpływem temperatury granulki pęcznieją i sklejają się ze sobą tworząc strukturę 
komórkowa. 
Doskonale właściwości izolacyjne styropian zawdzięcza powietrzu, które zamknięte jest w 
drobnych porach granulek (jego ilość może wynosić aż 98% objętości styropianu). Duże 
powodzenie tego materiału wynika z jego wielu zalet. 
Styropian nie chłonie wody (wszelkie materiały o strukturze porowatej chłoną wodę jak 
gąbka) i nie może być siedliskiem rozwoju drobnoustrojów takich jak grzyby pleśniowe i 
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bakterie. Zjawisko to może wystąpić na przykład przy stosowaniu alternatywnych w stosunku 
do styropianu materiałów izolacyjnych. 
Do docieplenia ścian zastosować odpowiednie ,samogasnące płyty styropianowe  na 
elewacje gr. 12,0 cm . 
Ościeża okien  - gr.2-3 cm 
2.2.1 B . Kleje do styropianu 
Jednym z podstawowych sposobów łączenia różnych materiałów i elementów 
konstrukcyjnych w nowoczesnych technologiach jest klejenie. Izolacje termiczne z 
wykorzystaniem styropianu często wykonywane są z użyciem dodatkowych materiałów. Do 
nich zaliczają się przede wszystkim kleje, (niezbędne do montażu płyt styropianowych w 
metodzie lekkiej mokrej), a także papy i lepiki (w miejscach, izolowanych styropianem takich 
jak fundamenty, podłogi, stropy itp.) 
Aby izolacja termiczna spełniała swoje założenia, materiały użyte do jej wykonania musza 
stanowić system, który zapewni długotrwałe funkcjonowanie powłoki oraz w którym nie 
wystapią zjawiska szkodliwego wpływu jednych elementów na drugie. 
Klej w izolacji styropianowej stanowi jeden z istotnych elementów, szczególnie przy 
dociepleniach ścian zewnętrznych .Dlatego powinien odpowiadać aktualnym normom i 
wymaganiom podanym w świadectwach wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej dla 
producenta. 
Na rynku dostępnych jest bardzo dużo rodzajów klejów. Do użycia w izolacjach termicznych 
można stosować: 
- wodorozcieńczalne kleje na bazie dyspersji wodnej polimerów, 
-cementowe z dodatkiem środków uszlachetniających - gotowe do użycia w postaci sypkiej 
do rozprowadzenia woda, 
-chemoutwardzalne - poliuretanowe i w niewielkim zakresie epoksydowe. 
W przypadku stosowania klejów wodorozcieńczalnych styropian (jako materiał praktycznie 
nie przepuszczający wody i bardzo wolno przepuszczający parę wodna) powinien być 
przyklejony do powierzchni, która ma możliwość odprowadzenia wilgoci zawartej w kleju. 
Klejenie nie może odbywać się w temperaturze poniżej 5 °C. Kleje te przeznaczone s ą do 
stosowania na zewnątrz (muszą być wtedy mrozoodporne) jak i wewnątrz. Kleje 
wodorozcieńczalne dobrze kleją materiały izolacyjne takie jak styropian, łącząc je do 
typowych porowatych podłoży budowlanych -betonu,cementu. 
Kleje cementowe służą do przyklejania płyt styropianowych na podłożach mineralnych oraz 
do wykonywania warstwy zbrojeniowej przy ocieplaniu budynków. Niektóre z nich są 
mrozoodporne i charakteryzują się zwiększoną elastycznością i wytrzymałością na 
obciążenia mechaniczne, wysoka paroprzepuszczalnością oraz przyczepnością do 
praktycznie każdego rodzaju podłoża budowlanego. 
Kleje poliuretanowe charakteryzują się dużą adhezją, dużą wytrzymałością spoiny oraz 
połączeniem znacznej elastyczności z twardością. Są odporne na chemikalia i czynniki 
biologiczne. Kleje poliuretanowe mają również dobrą wytrzymałość zmęczeniową i 
właściwości głuszące. Są klejami chemoutwardzalnymi i stosuje sie je bez użycia 
rozpuszczalników, co eliminuje ich szkodliwe oddziaływanie. Ze względu na zjawisko silnego 
pienienia sie tych klejów w przypadku zetknięcia z wilgocią, powinny być nanoszone na 
suchą powierzchnię. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje klejów poliuretanowych: jedno- i 
dwuskładnikowe (dwukomponentowe). 
Kleje poliuretanowe jednoskładnikowe to kleje utwardzane wilgocią z powietrza. Podczas 
wiązania spoina zwiększa swoja objętość poprzez podpienianie się, dzięki czemu doskonale 
nadają się do klejenia materiałów porowatych oraz podłoży z nierównościami. Wytrzymałość 
spoiny jest tak duża, że rozprowadzanie ich na całej powierzchni nie jest konieczne. 
Kleje poliuretanowe są wygodne w użyciu. Ich nanoszenie może odbywać się za pomocą 
wałka, szpachelki, pędzla lub poprzez bezpośrednie dozowanie z pojemnika z odpowiednią 
wylewką. 
Kleje epoksydowe charakteryzują sie jeszcze wyższą wytrzymałością mechaniczna spoiny 
klejowej niż w przypadku klejów poliuretanowych, posiadają jednak szereg wad. Bez 
dodatków modyfikujących ,wypełniaczy, plastyfikatorów i stabilizatorów - spoiny są sztywne, 
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kruche i łamliwe. Wiązanie następuje w bardzo krótkim czasie, przygotowanie kleju - 
wymieszanie żywicy i utwardzacza - wymaga laboratoryjnej wręcz czystości.  
Należy pamiętać, że klejenie musi odbywać się zawsze przy ścisłym przestrzeganiu 
przepisów dotyczących stosowania określonego kleju oraz zachowaniu czystości 
powierzchni łączonych ze sobą materiałów, które muszą być starannie odtłuszczone. Tylko 
wtedy można być pewnym trwałości złącza. 
Niezwykle istotne jest przestrzeganie okresu karencji, czyli czasu, jaki musi upłynąć od chwili 
użycia kleju do momentu bezpiecznego użytkowania. Czas ten uzależniony jest przede 
wszystkim od rodzaju kleju i od szeregu czynników (jakości, ilości i sposobu stosowania, 
intensywności wentylacji pomieszczeń i czynników atmosferycznych). 
Preparaty chemii budowlanej często zawierają składniki toksyczne. Niektóre z nich kumulują 
się w organizmie człowieka. Ich wdychanie lub bezpośredni kontakt ze skóra może być 
przyczyną chorób. 
Aby maksymalnie zabezpieczyć się przed szkodliwym działaniem wyrobów chemicznych, 
stosujmy tylko te zalecane przez Instytut Techniki Budowlanej i Państwowy Zakład Higieny. 
Używając ich ściśle przestrzegajmy zaleceń i uwag producenta. 
Na rynku najpopularniejsze kleje do styropianu to kleje producentów: ATLAS STOPTER typ 
K10 , CERESIT typ CT85 CT83, BAUMIT typ Klebe Spachtel i inne 
2.2.3 Łączniki ( kołki )do mocowania płyt termoizolacyjnych dn=10 mm z trzpieniem 
poliuretanowych lub metalowym dł.12 - 18 cm 
2.2.4 Profile aluminiowe lub PCV do systemów ociepleń - szer. 5 cm do 15 cm . 
2.2.5 Siatka z włókna szklanego do zbrojenia powierzchni oraz cokołów czy narożników i 
zatapiania w zaprawie klejowo - szpachlowej . 
2.2.6. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych może być 
stosowana wodociągowa woda pitna. 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne”  
pkt 3 
3.2. Sprzęt i narz ędzia  do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót izolacyjnych ociepleniowych należy stosować miedzy innymi : 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
- zwykłe ostre noże 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano SST-00.00.„Wymagania 
ogólne” pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania izolacji cieplnych nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. 
Zaleca sie używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
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Składowanie materiałów na budowie  -  w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami a kleje przed minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania teromorenowacji powinny być zakończone: 
– roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót izolacyjnych ociepleniowych powinno nastąpić po przygotowaniu 
powierzchni poprzez zmycie oczyczczenie , odgrzybienie powierzchni ścian przeznaczonych 
do ocieplenia ( smarowania klejem) 
3) Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem samo gasnącym ,fasadowym o grubości 12,0cm 
Ościeża okien - styropianem polistyrenowym , ekstrudowany o szorstkiej powierzchni o 
grubości  2cm. 
Klejenie. 
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża należy stosować zaprawy klejowe , zgodnie 
z odnośną Aprobata Techniczna ITB. Materiał na płytę nakładać metodą pasmowo – 
punktową (ciągłe pasmo wzdłuż krawędzi i kilka „placków” wewnątrz– zachować min. 40% 
powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie muszą być przyklejone w 100%). Masę 
nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże. Po nałożeniu kleju 
na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć, aby uzyskać równą 
płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. Nie należy dopuszczać do przeniknięcia kleju na 
powierzchnie boczne płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych „na mijankę”z 
przesunięciem min. 15,0 cm oraz przewiązaniem w narożach. Bezwzględnie należy unikać 
pokrywania się naroży płyt styropianowych z narożami otworów okiennych . 
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami styropianu. W przypadku 
wystąpienia w warstwie styropianu nierówności i uskoków należy je zeszlifować do 
uzyskania jednolitej płaszczyzny. Pył powstały podczas szlifowania dokładnie usunąć. 
Mocowanie za pomocą łączników mechanicznych. 
Po stwardnieniu kleju (lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin) przystąpić do 
osadzania kołków kotwiących. Do mocowania styropianu należy zastosować łączniki 
mechaniczne wbijane ze standardową strefą rozporu EJOT TID – T 8/60 x 215 (C8, długość 
215,0, strefa rozporu 40,0 mm) w ilości 6-8 sztuk na 1 m2 ściany (w zależności od obranego 
wariantu). W strefie narożnej budynku – 1,5 m od narożnika łączniki należy zagęścić do 7-
11sztuk na 1 m2 ściany (w zależności od obranego wariantu). Do mocowania polistyrenu 
ekstrudowanego w strefie cokołowej należy zastosować łączniki tworzywowo-metalowe z 
trzpieniem metalowym wbijanym lub wkręcanym  - osadzanie po wykonaniu warstwy 
zbrojącej. W przypadku stwierdzenia po rozpoczęciu robót występowania innego materiału 
ściennego (gazobeton, cegła dziurawka) należy zastosować łączniki z długą strefą 
rozporu. 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, aby talerzyki kołków nie wystawały ponad warstwę 
izolacji. 
Niedopuszczalne jest również, aby ich zbyt mocne wbijanie powodowało uszkodzenia izolacji 
w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie należy również mocować łączników w odległości 
mniejszej niż 10,0 cm od narożnika budynku oraz krawędzi otworów i elementów ściennych. 
WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ 
Następnym etapem robót jest wykonanie warstwy zbrojonej siatka. Przed wykonaniem tej 
czynności należy upewnić się, że powierzchnia izolacji podlegająca zbrojeniu jest 
odpowiednio równa. Do wykonania warstwy zbrojącej zastosować aprobowaną siatkę z 
włókna szklanego oraz zaprawę do zatapiania siatki zgodnie z odnośna Aprobata 
Techniczna ITB. 
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Warstwę zbrojąca wykonać wtapiając w ułożoną na termoizolacji świeżą masę klejową , 
kolejne wstęgi siatki z zakładem min. 10,0 cm, a następnie bezzwłocznie zaszpachlować je 
na gładko tym samym materiałem, zwracając uwagę na dokładne otulenie siatki i 
zachowanie stałej grubości warstwy. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wtopiona, 
umieszczona pomiędzy 1/3 a 1/2 grubości przekroju warstwy zbrojącej (licząc od zewnątrz). 
Dodatkowe paski siatki (25,0 x 35,0 cm) należy nakleić (pod katem 45 st) w narożnikach 
otworów okiennych i drzwiowych.  
Grubość warstwy zbrojonej musi wynosić nie mniej niż 3,0 mm.  
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  podano w SST-00.00. „Wymagania ogólne” 
 pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem warstw ociepleniowych badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – styropian wełna, kompozycje klejące, jak również materiały 
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i SST. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 
zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ociepleniowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza sie przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę, 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST, wpisane do 
dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania warstw ocieplenia 
z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni ociepleń, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed 
Przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości  
2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości, 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
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Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące okładzin cieplnych 
6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem ( styropian ) lub placki  
( wełna) 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcja producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty . 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  podano w SST-00.00.„Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Zasady obmiarowania. 
Powierzchnie okładzin cieplnych oblicza sie w m2  na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. 
Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większe od 1,0 m2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  podano w SST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST i zezwolić do przystąpienia do robót 
okładzin cieplnych ścian. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje sie dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową i SST. 
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Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze 
− dokumentacje powykonawcza, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoża, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównując 
je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów sa 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych,. 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badan, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  podano w SST  „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według rozliczenia ryczałtowego, gdy podstawą płatności 
jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość. 
Rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego 
robót. 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te musza zostać szczegółowo 
ustalone w umowie. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
BN-91/6363-02 Płyty styropianowe 
PN-75/B-23100 Wełna mineralna 
BN-84/6755-08 Filce i płyty z wełny mineralnej 
PN-EN ISO 14683-2000 Mostki cieplne w budynkach . Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 1015-9:2001: Metody badan zapraw do murów. Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-6:2000: Metody badan zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej 
świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-10:2001: Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-3:2000: Metody badan zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-11:2001: Metody badan zapraw do murów. Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-2:2000: Metody badan zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie zapraw 
do badań. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 
Arkady – 1990 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 ITB – 2004 
rok. 
− Instrukcja układania izolacji termicznych- wydanie Atlas – 2001 rok. 
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
− Układanie i spoinowanie izolacji materiałami Baumit – 2005 rok. 
− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


