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WYMAGANIA OGÓLNE 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOLNYCH GMINY 
LIPNICA WIELKA 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi . 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w opracowaniu jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)obiekt małej architektury; 

budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz osiada fundamenty i dach. 

budynku uŜyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 
szkolnictwa wyŜszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, 
handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasaŜerów w transporcie kolejowym, 
drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny 
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uŜyteczności publicznej 
uznaje się takŜe budynek biurowy i socjalny, 

budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 

urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 



wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa 
obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych         i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu -takŜe dziennik montaŜu. 
dokumentacji powykonawczej - nałoŜy przez to rozumieć dokumentację budowy                       
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. 

organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie      z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z późniejszymi zmianami). 

dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
rejestrze obmiarów - naleŜy prze/ to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę  z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie u\ liczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 



przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację. 
przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji 
technicznych. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia                   
i dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r . uwzględniającymi podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego. 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy,                   
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak. jakby zawarte byty w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją techniczną. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą 



uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie zamiany materiałów muszą być kaŜdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę            z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami               
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się. Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 



przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U.z dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401). 

2. MATERIAŁY  

2.1.       Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i 
niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą uŜyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych             z Inspektorem 
nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują 
moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                        i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Projektanta       i Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, 
który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych  prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie               i gotowości do 
pracy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych  materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  polskimi normami . 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 



6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT  

6.1. Program zapewnienia jakości 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w Szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98). 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje techniczne, kaŜda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo 
Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                                        
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 



8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)odbiorowi częściowemu, 
c)odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
d)odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie . przedłoŜonych dokumentów i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 
. 

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad. 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 
 
 
 
 

 

 

 



                SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

                         WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STB WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

 

STB 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

1. WSTĘP 
 

Przedmiotem specyfikacji technicznej budowlanej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. 
 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikację techniczną (ST) naleŜy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie 
z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach publicznych. 
 

3. STRONA ZAMAWIAJ ĄCA : 
 
GMINA LIPNICA WIELKA ; 34-483 LIPNICA WIELKA 518 
 
4. TYTUŁ PROJEKTU : 
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOLNYCH GMINY LIPNICA WIELKA 
 

5. ZAKRES REALIZACJI : 
 
Termomodernizacja budynków wraz z robotami towarzyszącymi 
 
6. LOKALIZACJA : 34-483 LIPNICA WIELKA 205 
                      34-483 LIPNICA WIELKA 825 
                      34-483 LIPNICA WIELKA 1043 
                      34-483 LIPNICA WIELKA 523 
 

STB 2- ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 



W zakres robót zgodnie z PT 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem zabezpieczeń zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
 

a) procedura - dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto" procedura moŜe być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje 

b) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonania robót 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy przestrzegać ogólnych przepisów bhp, p-poŜ 
, wiedzy i sztuki budowlanej.. 
 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione poza teren budowy przez Wykonawcę. 

2.2 Zakres asortymentowy 
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie moŜliwy do jednoznacznego określenia w trakcie 
realizacji prac. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umoŜliwiającego bezpieczne i sprawne wykonywanie robót 
rozbiórkowych. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 
 

4.2 Transport materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych 
Transport materiałów rozbiórkowych naleŜy wykonać zgodnie z wymogami przepisów transportu drogowego i 
bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały demontaŜowe przed 
niekontrolowanym wysypywaniem i utratą. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 



Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne" Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Prace powinny być wykonywane bezpośrednio pod nadzorem 
autorów dokumentacji projektowej ze względu na ich indywidualne rozwiązania koncepcyjne w zakresie 
przeprowadzenia rekonstrukcji substancji obiektu. Zakres prac powinien być kaŜdorazowo uzgadniany z 
Inspektorem nadzoru, a ich jakość odbierana przy udziale autorów dokumentacji projektowej. 
 

5.2 Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy sprawdzić : 
a) prawidłowość zastosowanych w dokumentacji projektowej rozwiązań rozbiórkowych 
 

5.3 Warunki wykonywania robót 
 

W warunkach technicznych wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany w szczególności 
do przestrzegania niŜej wymienionych wymogów : 

a) wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poŜ 
b) zakazu prowadzenia prac rozbiórkowych o zmroku 

c) zabezpieczenie pracowników zatrudnionych przy rozbiórce w sprzęt ochrony osobistej, a przy pracach na 
wysokości w szelki bezpieczeństwa 
d) organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracowników 

e) nie   wykorzystywania ciągów komunikacyjnych do składowania materiałów rozbiórkowych 
f) przemieszczania materiałów rozbiórkowych jedynie po wytyczonych trasach 

g) bieŜącego  kontrolowania przez kierownika robót nośności elementów konstrukcyjnych 
h) z uwagi na moŜliwość przeciąŜenia elementów konstrukcyjnych, bezpośredniego 

usuwania po rozbiórce materiału rozbiórkowego, bez gromadzenia go 

i)  prowadzenia robót rozbiórkowych wyłącznie w uzgodnionym z Inspektorem nadzoru obszarze 
j) w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie naleŜy przed podjęciem czynności demontaŜowych 

ustalić z Inwestorem tryb i moŜliwość rozbiórki 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego 
przestrzegania postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i autorów dokumentacji projektowej. Zakres robót 
rozbiórkowych naleŜy na bieŜąco sprawdzać z załoŜeniami technologicznymi wykonania prac renowacyjnych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót" pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych naleŜy kalkulować w 
wycenie robót podstawowych 
 

7.3 Wielkości obmiarowe 



Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących 
W trakcie realizacji prac rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na kolejność 
technologiczną wykonywania prac. Wykonawca jest zobowiązany do bieŜącego informowania Inspektora 
nadzoru o stwierdzeniu w trakcie rozbiórki zaistnienia elementów zanikających. 
 

8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu w szczególności podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych 
c) prawidłowość wykonania 
 

8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
 

Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu 
c) odbiorowi końcowemu 
 

8.5 Odbiór robót zanikaj ących i podlegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zmianie. 
Odbiór robót zanikających będzie  dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w 
ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

8.6 Odbiór częściowy techniczny 
 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego 
technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 



 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 
 

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) ustalenia technologiczne 

e) protokoły  odbiorów  robót  zanikających  i  protokoły  odbiorów  częściowych technicznych 
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ogólne przepisy bhp i p-poŜ 
Wytyczne technologiczne producenta materiałów i środków zabezpieczających i renowacyjnych 
 

STB-3  Roboty ziemne 
 
WSTĘP 
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
 
Określenia podstawowe 
Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 
powinna zawierać: 
- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego, 
szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki.). 
 
MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
 
Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 



Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru: 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 



wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane 
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie 
powinno być większe niŜ +/- 10 cm. RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych 
nie moŜe przekroczyć +1 cm i - 3 cm. Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ +/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w 
planie. Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10~ jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono poniŜej 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3 
 
 



L.p. Badana cecha 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, 
łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem 
co 20 cm 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłuŜnego powierzchni wykopu 

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

 
OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu, 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena kwoty ryczałtowej pozycji 

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

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny kwot ryczałtowych robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych 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. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
 



 
STB.4. ROBOTY BETONOWE 

l.  Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające  

i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 

kontraktem. 

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

B.04.02.00 Podbetony 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

(l) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki ,25" - do betonu klasy B7.5-B20 

marki „35" - do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

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

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

- Zawartość alkaliów do 0,6% 



- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

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

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK conajmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszcza- ny trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowości 

* masa worka z cementem 

* data wysyłki 

* termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone we wsypy 

umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny być .przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera. 

f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

* Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 

PN-EN 196-3:1996i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

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

moŜna wykonać tylko badania podstawowe. 

* Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej: 

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

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do 

betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 



* Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): 

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

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

- dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 

objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

* PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

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

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

* Dopuszczamy okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

* po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

* KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

-składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 

-kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 

-zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

-zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą 



kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 

UŜyte w konstrukcji betony : 

-     B-20 dla wykonania konstrukcji. schodów,  stropu 

- B-15 dla uzupełnień w stropach 

powinny spełniać wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003 oraz beton i jego składniki powinny spełniać wymagania 
IBDM w Warszawie 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu. 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

- pospółka kruszona 0/40, 

- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% 

- Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:  

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

3. Sprzęt.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się mieszarek wolno spadowych). 

 

4. Transport. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1) Środki do transportu betonu 

* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 

(tzw/gruszkami) 

(2) Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ : 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Zalecenia ogólne. 

*Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 I 

PN-63/B-06251 



*Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

* Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 

umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. 

* Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

* Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 

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

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bez- 

pośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

5.3. Zagęszczanie betonu. • 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

* Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę z buławami o 

średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi 

w płaszczyźnie poziomej. 

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

* Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

* Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

* Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund. 



* Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak 

aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 

5.4 Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

i uzgodnionych z projektantem. 

* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 

z projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być 

prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

- obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułoŜonego betonu. 

5.5 Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.6 Pobranie próbek i badanie. 

*Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

*JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 

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

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 



konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 

*badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

 

5.7 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

* Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując 

warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie  

co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

* Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

* Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych  

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

* Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  

i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.8 Pielęgnacja betonu 

(l) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

* Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu  

i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 



* Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5ºC naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach  

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

* Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 

PN-T 1008:2004 

*W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

* UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

* Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą 
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania 

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

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

* pęknięcia są niedopuszczalne, 

* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm, 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to  

po rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 

* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić  

i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 



* wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.10. Wykonanie podbetonu. 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 

załoŜonej w projekcie technicznym. 

PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 

oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są: 

B.04.01.00 -1 m3 wykonanej konstrukcji. 

B.04.02.00 -1 m3 wykonanego podbetonu. 

8. Odbiór•robót. 

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad podanych powyŜej. 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoŜa 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem 

- ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

- pielęgnację betonu 

- rozbiórką deskowania i rusztowań 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

B.04.02.00. Podbeton na podłoŜu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje; wyrównanie podłoŜa, 

przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 



10. Przepisy związane. 

PN-EN 206-1:2003  Beton 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 

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

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia 

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

 
STB 5- ZBROJENIE BETONU 

l.   Wstęp. 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.03.01.00. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0; 

B.03.02.00. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-II 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej : 

• zbrojenie konstrukcyjne A-II 18G2A 



• strzemiona i zbrojenie pomocnicze A-0 StOS 

• inne elementy wg PN-89/H-84023/6 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. 

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe. 

* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla 
prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 

* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

po 2 sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu. 

* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący. 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 

mm na l m długości pręta. 



* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier. 

3.  Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

* Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków, rdzy, kurzu i błota, 

* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. lampami 

lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 

we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

* Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

*Ł ączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

* SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

c) MontaŜ zbrojenia. 



* Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

* Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montaŜowych. 

* MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

* MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 

* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

* Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola Jakości. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

z podanymi wyŜej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest l tona. 

Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niŜej: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg STO p.8.2 

-Odbiór końcowy wg. STO-p.8.6 

* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

InŜyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków 



złącz i długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za l tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą 

drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe 

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. Przepisy związane. 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

 
STB.6. KONSTRUKCJE DREWNIANE 

l.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.06.01.00. Wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 



Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

(1) B.06.01.00 stosuje się drewno klasy K27 

według następujących norm państwowych: 

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

- PN-B-03150:200Q/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniŜsza tabela. 

Lp Oznaczenie  

J Zginanie 27 

 Rozciąganie wzdłuŜ włókien 0,75 

3 Ściskanie wzdłuŜ włókien 20 

4 Ściskanie w poprzek włókien 7 

5 Ścinanie wzdłuŜ włókien 3 

6 Ścinanie w poprzek włókien 1,5 

2.1.2. Dopuszczanie wady tarcicy 

Wady  

Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) 

głębokie b) czołowe 

1/2 1/1 

Szerokość słojów 6 mm 

Krzywizna podłuŜna 

a) płaszczyzn           30 mm - dla grubości do 38 mm 

                         10 mm - dla grubości do 75 mm 

b) boków             10 mm - dla szerokości do 75 mm 

     5 mm - dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość          6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna   4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 



Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości:   do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm 

- w grubości:   do +1 mm lub do-l mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

* dla łat o grubości do 50 mm: 

- w grubości: +1 mm i -l mm dla 20% ilości 

- w szerokości:+2 mm i -l mm dla 20% ilości 

* dla lat o grubości powyŜej 50 mm: 

- w szerokości: +2 mm i -l mm dla 20% ilości 

- w grubości:+2 mm i-l mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niŜ +3 mm i -2 mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ 

+3 mm i -2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

NaleŜy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN- ISO 4014:2002               

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

NaleŜy stosować:                                                  

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002         



Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby                                                 

NaleŜy stosować:                                                     

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna                                             

NaleŜy stosować:                                                 

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

Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503       

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna                                               

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 

być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii.                   

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie 

powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

InŜyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

InŜynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza InŜynier wpisem do 

dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 



- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. Wykonanie robót 

Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.1 Więźba dachowa 

5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.1.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 

ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

5.1.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych 

więcej jak 0,5 mm 

5.1.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do l cm w osiach rozstawu krokwi 

- w długości elementu do 20 mm 

- w odległości między węzłami do 5 mm 

- w wysokości do 10 mm 

5.1.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedną warstwą papy. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

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

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 



7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.06.01.00 - ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002         Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001         Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021            Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  

wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003       Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996         System oznaczenia części złącznych. 

STB.7. PRACE MUROWE 
1. Wstęp. 

1.1.Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres  stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

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

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00. Kominy 

1.4.Określenia podstawowe. 

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



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

projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora.Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

 

2.2. Wyroby ceramiczne. 

 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

� Wymiary 250*120*65 mmMasa 4,0-4,5 kg. 

� Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

� Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

� Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

� Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15 °C i odmraŜania brak uszkodzeń po 

badaniu. 

� Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 

spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapiennę 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 



Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Zaprawę do cegieł klinkierowych stosować gotową przeznaczoną do tego typu wyrobów. 

3.   Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej l cegły 

naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe. 

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

e) Mury grubości mniejszej niŜ l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 

5.1. Mury z cegieł. 

5.1.1. Spoiny w murach . 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 



Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej 

liczby cegieł. 

a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać 

zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł 

o grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

6.  Kontrola jakości. 

6.1.Materiały ceramiczne i bloczki z betonu komórkowego 

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej 

-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości przez próbę doraźną materiały naleŜy poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2.Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli. 

Lp

. 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

  mury spoinowane mury niespoinowane 

l. Zwichrowania i skrzywienia: 

 na l metrze 

 - na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 

2. Odchylenia od pionu 

 na wy»okoŚci l m 

 - na wys. kondygnacji 

 - na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 



3. Odchylenia kaŜdej warstwy od 

poziomu 

 na l m długości 

 - na całej długości 

 

 

1 

15 

 

 

2 

30 

4. Odchylenia górnej warstwy od 

poziomu 

 na l m długości 

 - na całej długości 

 

 

1 

10 

 

 

2 

20 

5. Odchylenia wymiarów otworów 

w świetle o wymiarach: 

do 100 cm 

szerokość 

wysokość 

ponad 100 cm 

szerokość 

wysokość 

 

 

 

+6,-3 

+15.-1 

 

+10,-5 

+15,-10 

 

 

 

+6,-3 

+15,-10 

 

+10,-5 

+15,-10 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.07.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 



9.Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

-  

10.Przepisy związane. 

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

PN-B-12050-.1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane.Cegły,pustaki,elementy poryzowane. 

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

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

PN-88/B-30005             Cement hutniczy 25. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

Aprobata Techniczna ITB nr AT - 15-2700/2001.Elementy murowe Ytong 

z betonu komórkowego 

 

 

STB.8- ROBOTY POKRYWCZE 

1. Wstęp. 

1.1.Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 



wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres  stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

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

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 

budynków. 

- Pokrycie dachu z blachy dachówkowej. 

- Obróbki blacharskie 

- Rynny i rury spustowe. 

1.4.Określenia podstawowe. 

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

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.   Materiały. 

2.1. Blacha stalowa powlekana gr. 0,5 mm 

2.2 Blacha stalowa powlekana dachówkowa 

 

3. Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.Transport. 

Do przewozu materiałów moŜna uŜywać dowolnego środka transportu 

5. Wykonanie robót 

5.1.Podkłady pod pokrycia z blachy. 

Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a tatą kontrolną o 

długości 3,0 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nic większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 



e) łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach, 

f) rozstaw osiowy lat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia, 

g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00 

5.2. Obróbki blacharskie 

* obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

* roboty blacharskie z blachy stalowej  moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze 

nie niŜszej od -15°C. 

Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach, 

5.3. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 

* rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 

* powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

* rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niŜ 50 cm, 

* spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

* rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.5. Rury spustowe - z blachy jw. 

* rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

* powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości 

* rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niŜ 3 m 

* uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 

lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

* rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do ruiy|| 

Ŝeliwnej na głębokość kielicha, 

6.  Kontrola Jakości. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 



równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy 

W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta-powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót B.10.01.00 oraz B.10.02.00 - m2 pokrytej powierzchni, 

-dla robót B.10.03.00 oraz B.10.04.00 -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór podłoŜa. 

- badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

- sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą taty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 

8.2. Odbiór robót pokrvwczvch. 

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoŜa (deskowania i lat) 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 



- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

* badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Odbiór powinien obejmować; 

* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą tyć montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

9. Podstawa płatności. 

B.10.01.00 oraz B.10.02.00. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji łącznie z wykonaniem podłoŜa. 

B.10.03.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m2" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

B.10.04.00 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Przepisy związane. 



PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
 
 
STB-9  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są 
okna z profili PCV z szybą próŜniową (zespoloną) podwójną (k = 1,1), drzwi zewnętrzne z profili 
aluminiowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie . 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i 
innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MONTA śU STOLARKI 
Zalecenia ogólne 

- Wykonawca powinien dokonać montaŜu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta. 

- Stolarkę i ślusarkę naleŜy zamocowywać w ościeŜu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
- Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom naleŜyte działanie zgodne z ich 

przeznaczeniem. 
 
 
Zakres robót przygotowawczych 
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan 



powierzchni, do których ma przylegać ościeŜnica. 
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni 
ościeŜa, ościeŜe naleŜy oczyścić i naprawić. 
Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić: 
- na szerokości otworu 2÷6 cm 
- na wysokości otworu 5÷9 cm 
Zakres robót zasadniczych 

- W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy 
wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. 

- Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. 

- Zamocowane okno lub drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. 
- Podczas montaŜu okien w budynku naleŜy stosować następujące elementy kotwiące: 

a) na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niŜ 200 mm od naroŜa. 
b) maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
c) dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 
zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
d) na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. 
 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT KŁADZ INOWYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
• Sprawdzenie materiałów 
• Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
• Sprawdzenie trwałości połączeń 
• Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Laboratoryjne badania nie obejmują tego zakresu robót 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
Jednostki obmiarowe: 
powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki mierzy się  w m² 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST- 0.00 „Wymagania ogólne". 



Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

• Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
• Odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeŜy 
• OścieŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach łączeń ze ścianą 
• Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2mm na 1m wysokości, 

jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy. 
• Ustawienie ślusarki naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
• RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m 

• Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny 
przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 

• Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką 
wykazywać Ŝadnych luzów. 

• Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
• Szczelność okna sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeŜnicą a ramiakiem 

paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. JeŜeli po zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, 
okno uznaje się za szczelne. 

• Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią równieŜ wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć 

• W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, naleŜy 
przestrzegać warunków montaŜu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie 
została przeniesiona na UŜytkownika 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
2. normy 
3. aprobaty techniczne 
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
NajwaŜniejsze normy: 
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze. 
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
4. PN-B-05000:1996Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 



STB 10 Roboty izolacyjne 
 
WSTĘP 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji na obiekcie 
wymienionych powyŜej. 
Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST - 
00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały do izolacji termicznych 
Płyty styropianowe, jako ocieplenie i wytłumienie. 
Wełna mineralna np. Rockwool ,URSA lub porównywalna do ocieplenia i izolacji akustycznej dachu. 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w 
budownictwie i powinny odznaczać się: 

• niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
• małą gęstością objętościową, 
• małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i uŜytkowania, 
• duŜa trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
• odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 
• brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
• dostateczną wytrzymałością na działanie obciąŜenia uŜytkowego oraz wymaganą odpornością 

ogniową. 
 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Sprzęt do wykonania robót 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 



Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania 
stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Izolacje termiczne 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty styropianowe i wełny mineralnej naleŜy 
układać na styk bez szczelin. Przy układaniu kilku warstw kaŜdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne” . 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji 
z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 
izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” . 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 



• dostarczenie materiałów 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
• zagruntowanie podłoŜa, 
• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
• oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej. 
 
 

STB 11 TERMOMODERNIZACJA 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót dotyczących 
termomodernizacji elewacji. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem elewacji, a więc: 
• Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą  , z wyprawą z tynku 
akrylowego faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie o grubości 1,5 mm 
• Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wykonane ręcznie 
• Obsadzenie podokienników z blach powlekanych w ścianach 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i 
określeniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    Materiały 
2.1  Docieplenie budynku : 
Część ścian naleŜy ocieplić metodą  ”lekką”, grubość ocieplenia wg PT. 
Warunkiem koniecznym  zapewnienia  dobrej  jakości  ociepleń  jest  stosowanie  materiałów  o  ściśle  
określonych  właściwościach  technicznych  i  dokładne  przestrzeganie  wymagań  we  wszystkich  
etapach  robót.   Dotyczy  to  w  jednakowym  stopniu  robót  wykonawczych  na  budynku,  jak  i  
robót przygotowawczych. 
 
2.2 Styropian wg. PN-B20130 o właściwościach : 
• odmiana FS - samogasnący zawierający środki obniŜające palność 



• współczynnik  przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/mK 
• chłonność wody 65 % 
• paroprzepuszczalność  δ = 18-36 mg/(Pa h m) 
• odporność na ściskanie 154 kPa 
• gęstość pozorna nie mniejsza niŜ 20 kg/m3 
2.3 Oblicowania zewnętrzne : 
Tynk akrylowy o właściwościach : granulacja od 1,5 mm 
2.4 Parapety zewnętrzne 

3.   Sprzęt 

Roboty przy elewacji  muszą być wykonane ręcznie. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu : 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  rusztowania 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 

Elementy naleŜy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas 
transportu. 

5.   Składowanie 
Materiały powinny być składowane wewnątrz budynku. 

6. Wykonanie robót 
6.1 Budynek naleŜy ocieplić metodą  ”lekką” poparte certyfikatem, grubość ocieplenia 15,0 cm. 
Kolor wg projektu kolorystyki : jak kolor poddasza, 
Do  ocieplania  ścian  metodą  „lekką”  stosuje  się  przede  wszystkim  materiały  produkcji  
krajowej,  zgodnie  ze  Świadectwem  nr  530 / 94.  Mogą  być  równieŜ  stosowane  materiały  
importowane,  jeŜeli  zostały  dopuszczone  decyzjami  ITB. 
Warunkiem koniecznym  zapewnienia  dobrej  jakości  ociepleń  jest  stosowanie  materiałów  o  ściśle  
określonych  właściwościach  technicznych  i  dokładne  przestrzeganie  wymagań  we  wszystkich  
etapach  robót.   Dotyczy  to  w  jednakowym  stopniu  robót  wykonawczych  na  budynku,  jak  i  
robót przygotowawczych. 
TECHNOLOGIA  WYKONYWANIA  OCIEPLEŃ 
• Przygotowanie  powierzchni  ścian 
Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ściany  naleŜy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię. PodłoŜe  
powinno  być  odpowiednio  mocne,  nie  pylące, nie pokryte  farbami  i  nie  zatłuszczone. 
Nierówności podłoŜa powyŜej 5 mm  naleŜy  dzień  wcześniej  wyrównać  zaprawą  wyrównawczą. 
Dodatkowe  tynki  cementowo - wapienne  moŜna  zagruntować  preparatem  gruntującym. 
• Mocowanie  styropianu i wełny mineralnej 
Do  mocowania  naleŜy  zastosować zaprawę klejącą oraz łączniki  mechaniczne.   Główki  kołków  
muszą  być  wbite  równo  z  płaszczyzną  płyty.  Pył  powstały  przy  szlifowaniu  płyty  naleŜy  
usunąć.  Całą  powierzchnie  styropianu  naleŜy  wyrównać  przez  przetarcie  papierem  ściernym  
nałoŜonym  na  pacę  tynkarską. 
 



ROZMIESZCZENIE  KOŁKÓW  JAK  NA  RYSUNKU   /   powinno  być  8  kołków  na  m2 / 

 
• Wykonanie  warstwy  zbrojonej  na  styropianie 
Do  zbrojenia  warstwy  ochronnej  naleŜy  stosować  tkaninę  szklaną  zaimpregnowaną  alkaliodporną 
dyspersją  tworzywa sztucznego o wymiarach  oczek: 3-5 mm  w  jednym  oraz  4-7 mm w  drugim 
kierunku, gramaturze  165 g / m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na  styropianie w dolnych częściach 
naleŜy stosować siatki pancerne, do wzmocnień  naroŜników  stosować  perforowane  kątowniki  
aluminiowe.  Masę  klejową nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą  warstwą  o  grubości  
ok. 3 mm,  rozpoczynając  od  góry  pasmami o szerokości  tkaniny  zbrojącej.  Po  nałoŜeniu  masy  
klejowej  naleŜy  natychmiast  wtopić  tkaninę  zbrojącą,  wciskając  ją  w  masę  za  pomocą  packi. 
Tkanina  powinna  być  napięta  i  całkowicie  zatopiona  w  masie  klejowej.  Grubość  warstwy  
klejowej  przy  pojedynczej  tkaninie  powinna  wynosić  od 3 do 5 mm. 
• Nakładanie  wypraw  tynkarskich  na  elewacjach 
Nakładanie  warstwy  elewacyjnej  moŜna  rozpocząć  nie  wcześniej  niŜ  po  3  dniach  od  
wykonania  warstwy  zbrojonej  tkaniną  szklaną.  Przed  nałoŜeniem  wyprawy  powierzchnię  
zbrojoną  naleŜy  zagruntować  preparatem  gruntującym.  Zestaw  narzędzi  do  wykonania  tynków  
przy  nakładaniu  ręcznym  składa  się  z  pac  ze  stali  nierdzewnej  do  nanoszenia  masy  na  
powierzchnię  podłoŜa  (  paca  długa ) i do zbierania  nadmiaru  nanoszonej masy ( paca  krótka )  oraz  
pacy  plastikowej  do  wykonania  Ŝądanego rysunku tynku. 
Zestaw  urządzeń  do  wykonywania  tynku  metodą  natrysku  składa  się  z  pistoletu  tynkarskiego  
o  średnicy  dyszy  wylotowej  7 mm   ( np.  PN  20 )  i  spręŜarki  o  wydajności  min.  20 m3 /h . 
Masa  powinna  być  nakładana  przy  stałym  ciśnieniu  roboczym  0,45 MPa  w  jednej  lub  w  
dwóch  warstwach  o  łącznej  grubości  ok. 3 mm. Strumień  masy  powinien  być  rozpylany  
prostopadle  do  powierzchni  ściany  z odległości  0 do 40 cm.  Masę  naleŜy  nakładać  w  sposób  
ciągły  na  całym  fragmencie ściany będącym odrębną częścią elewacji. W przypadku przerw  
technologicznych  powierzchnię  pokrytą  tynkiem  naleŜy  oddzielić  równo  przy  pomocy  taśmy 
samoprzylepnej  od  powierzchni  nieobrobionej.  Taśmę  naleŜy  dokładnie  usunąć  przed  wstępnym  
stwardnieniem  tynku.  Nie  naleŜy  nakładać  mas  tynkarskich  w  temperaturze  poniŜej  + 5 o C,  w  
czasie  deszczu,  na  powierzchniach  bezpośrednio  nasłonecznionych  lub  przy  zimnym  wietrze.  
DuŜa  wilgotność  i  niska  temperatura  mogą  wydłuŜyć  czas  wiązania  i  zmienić  odcień  barwy. 
 
7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

7.2 Sprawdzać przygotowanie podłoŜy pod klejenie płyt styropianowych 

7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 



 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie pionów elewacji, obróbek naroŜników i parapetów 

9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie powierzchni  od płaszczyzny na wysokości kondygnacji  i odchylenie krawędzi od linii prostej na 
długości łaty 2,0m  +5 mm, 
10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montaŜowych i rozbiórkowych ( Dz. U. 
Nr 13 p. 93 ) 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 
974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU 
AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
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WYMAGANIA OGÓLNE 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót – „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOŁY 
                PODSTAWOWEJ NR 4 W LIPNICY WIELKIEJ” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi . 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w opracowaniu jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b)budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c)obiekt małej architektury; 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz osiada fundamenty i dach. 

budynku użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, 
handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 
drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny 
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej 
uznaje się także budynek biurowy i socjalny, 

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 



terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej - nałoży przez to rozumieć dokumentację budowy                       
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z późniejszymi zmianami). 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
rejestrze obmiarów - należy prze/ to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie u\ liczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 



tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację. 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji 
technicznych. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia                   
i dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r . uwzględniającymi podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego. 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy,                   
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak. jakby zawarte byty w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją techniczną. 



Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę            z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami               
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

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

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

 



samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U.z dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401). 

2. MATERIAŁY 

2.1.       Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i 
niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują 
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, 
który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych  prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  polskimi normami . 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w Szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98). 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje techniczne, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo 
Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                                        
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)odbiorowi częściowemu, 
c)odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
d)odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie . przedłożonych dokumentów i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 
. 

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad. 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 
 
 
 
 

 

 

 



                SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

                         WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STB WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 
STB 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
1. WSTĘP 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej budowlanej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. 
 
2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Specyfikację techniczną (ST) należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie 
z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach publicznych. 
 
3. STRONA ZAMAWIAJĄCA : 
 
GMINA LIPNICA WIELKA ; 34-483 LIPNICA WIELKA 518 
 
4. TYTUŁ PROJEKTU : 
 
„WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  
 W LIPNICY WIELKIEJ” 
 
5. ZAKRES REALIZACJI : 
 
Wymiana istniejącego pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi 
 
6. LOKALIZACJA : 34-483 LIPNICA WIELKA 1043 
                       
 
STB 2- ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót zgodnie z PT 



 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem zabezpieczeń zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
 

a) procedura - dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto" procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje 

b) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonania robót 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać ogólnych przepisów bhp, p-poż 
, wiedzy i sztuki budowlanej.. 
 
2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione poza teren budowy przez Wykonawcę. 

2.2 Zakres asortymentowy 
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie możliwy do jednoznacznego określenia w trakcie 
realizacji prac. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umożliwiającego bezpieczne i sprawne wykonywanie robót 
rozbiórkowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 
 
4.2 Transport materiałów demontażowych i rozbiórkowych 
Transport materiałów rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów transportu drogowego i 
bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały demontażowe przed 
niekontrolowanym wysypywaniem i utratą. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne" Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 



projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Prace powinny być wykonywane bezpośrednio pod nadzorem 
autorów dokumentacji projektowej ze względu na ich indywidualne rozwiązania koncepcyjne w zakresie 
przeprowadzenia rekonstrukcji substancji obiektu. Zakres prac powinien być każdorazowo uzgadniany z 
Inspektorem nadzoru, a ich jakość odbierana przy udziale autorów dokumentacji projektowej. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy sprawdzić : 
a) prawidłowość zastosowanych w dokumentacji projektowej rozwiązań rozbiórkowych 
 
5.3 Warunki wykonywania robót 
 
W warunkach technicznych wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany w szczególności 
do przestrzegania niżej wymienionych wymogów : 

a) wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poż 
b) zakazu prowadzenia prac rozbiórkowych o zmroku 

c) zabezpieczenie pracowników zatrudnionych przy rozbiórce w sprzęt ochrony osobistej, a przy pracach na 
wysokości w szelki bezpieczeństwa 
d) organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracowników 

e) nie   wykorzystywania ciągów komunikacyjnych do składowania materiałów rozbiórkowych 
f) przemieszczania materiałów rozbiórkowych jedynie po wytyczonych trasach 

g) bieżącego  kontrolowania przez kierownika robót nośności elementów konstrukcyjnych 
h) z uwagi na możliwość przeciążenia elementów konstrukcyjnych, bezpośredniego 

usuwania po rozbiórce materiału rozbiórkowego, bez gromadzenia go 
i)  prowadzenia robót rozbiórkowych wyłącznie w uzgodnionym z Inspektorem nadzoru obszarze 
j) w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie należy przed podjęciem czynności demontażowych 

ustalić z Inwestorem tryb i możliwość rozbiórki 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego 
przestrzegania postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i autorów dokumentacji projektowej. Zakres robót 
rozbiórkowych należy na bieżąco sprawdzać z założeniami technologicznymi wykonania prac renowacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót" pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w 
wycenie robót podstawowych 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej . 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2 Odbiór robót zanikających 
W trakcie realizacji prac rozbiórkowych i demontażowych należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność 
technologiczną wykonywania prac. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego informowania Inspektora 
nadzoru o stwierdzeniu w trakcie rozbiórki zaistnienia elementów zanikających. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu w szczególności podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych 
c) prawidłowość wykonania 
 
8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu 
c) odbiorowi końcowemu 
 
8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zmianie. 
Odbiór robót zanikających będzie  dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak , niż w 
ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.6 Odbiór częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego 
technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 



Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 
 
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) ustalenia technologiczne 

e) protokoły  odbiorów  robót  zanikających  i  protokoły  odbiorów  częściowych technicznych 
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ogólne przepisy bhp i p-poż 
Wytyczne technologiczne producenta materiałów i środków zabezpieczających i renowacyjnych 
 
 
STB.3. KONSTRUKCJE DREWNIANE 

l.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

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

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.06.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami   

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

   szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

(1) B.06.01.00 stosuje się drewno klasy K27 

według następujących norm państwowych: 

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

- PN-B-03150:200Q/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela. 

Lp Oznaczenie  

J Zginanie 27 

 Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 

3 Ściskanie wzdłuż włókien 20 

4 Ściskanie w poprzek włókien 7 

5 Ścinanie wzdłuż włókien 3 

6 Ścinanie w poprzek włókien 1,5 

2.1.2. Dopuszczanie wady tarcicy 

Wady  

Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) 

głębokie b) czołowe 

1/2 1/1 

Szerokość słojów 6 mm 

Krzywizna podłużna 



a) płaszczyzn           30 mm - dla grubości do 38 mm 

                         10 mm - dla grubości do 75 mm 

b) boków             10 mm - dla szerokości do 75 mm 

     5 mm - dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość          6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna   4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości:   do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm 

- w grubości:   do +1 mm lub do-l mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

* dla łat o grubości do 50 mm: 

- w grubości: +1 mm i -l mm dla 20% ilości 

- w szerokości:+2 mm i -l mm dla 20% ilości 

* dla lat o grubości powyżej 50 mm: 

- w szerokości: +2 mm i -l mm dla 20% ilości 

- w grubości:+2 mm i-l mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż +3 mm i -2 mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+3 mm i -2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 



2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN- ISO 4014:2002               

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować:                                                  

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002         

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby                                                 

Należy stosować:                                                     

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna                                             

Należy stosować:                                                 

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

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503       

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna                                               

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 

być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii.                   

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

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



Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 

dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.1 Więźba dachowa 

5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.1.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 

ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

5.1.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 

więcej jak 0,5 mm 

5.1.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do l cm w osiach rozstawu krokwi 

- w długości elementu do 20 mm 

- w odległości między węzłami do 5 mm 

- w wysokości do 10 mm 

5.1.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 



odizolowane jedną warstwą papy. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

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

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.06.01.00 - ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002         Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001         Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021            Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  

wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003       Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996         System oznaczenia części złącznych. 

STB.4. PRACE MUROWE 
1. Wstęp. 

1.1.Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres  stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 



1.3. Zakres robót objętych SST. 

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

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00. Kominy 

1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót; 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne. 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

 Wymiary 250*120*65 mmMasa 4,0-4,5 kg. 

 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15 C i odmrażania brak uszkodzeń po 

badaniu. 

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 

spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapiennę 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 



Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Zaprawę do cegieł klinkierowych stosować gotową przeznaczoną do tego typu wyrobów. 

3.   Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

e) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

5.1. Mury z cegieł. 

5.1.1. Spoiny w murach . 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 



Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł 

o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

6.  Kontrola jakości. 

6.1.Materiały ceramiczne i bloczki z betonu komórkowego 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej 

-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną materiały należy poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2.Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

Lp

. 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

  mury spoinowane mury niespoinowane 

l. Zwichrowania i skrzywienia: 

 na l metrze 

 - na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 



2. Odchylenia od pionu 

 na wysokości l m 

 - na wys. kondygnacji 

 - na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

3. Odchylenia każdej warstwy od 

poziomu 

 na l m długości 

 - na całej długości 

 

 

1 

15 

 

 

2 

30 

4. Odchylenia górnej warstwy od 

poziomu 

 na l m długości 

 - na całej długości 

 

 

1 

10 

 

 

2 

20 

5. Odchylenia wymiarów otworów 

w świetle o wymiarach: 

do 100 cm 

szerokość 

wysokość 

ponad 100 cm 

szerokość 

wysokość 

 

 

 

+6,-3 

+15.-1 

 

+10,-5 

+15,-10 

 

 

 

+6,-3 

+15,-10 

 

+10,-5 

+15,-10 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 



f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.07.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

10.Przepisy związane. 

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

PN-B-12050-.1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane.Cegły,pustaki,elementy poryzowane. 

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

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

PN-88/B-30005             Cement hutniczy 25. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

Aprobata Techniczna ITB nr AT - 15-2700/2001.Elementy murowe Ytong 

z betonu komórkowego 

 

 

STB.5- ROBOTY POKRYWCZE 



1. Wstęp. 

1.1.Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres  stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

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

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 

budynków. 

- Pokrycie dachu z blachy dachówkowej. 

- Obróbki blacharskie 

- Rynny i rury spustowe. 

1.4.Określenia podstawowe. 

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

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.   Materiały. 

2.1. Blacha stalowa powlekana gr. 0,5 mm 

2.2 Blacha stalowa powlekana dachówkowa 

 

3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.Transport. 

Do przewozu materiałów można używać dowolnego środka transportu 

5. Wykonanie robót 

5.1.Podkłady pod pokrycia z blachy. 

Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a tatą kontrolną o 

długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nic większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 



b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach, 

f) rozstaw osiowy lat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00 

5.2. Obróbki blacharskie 

* obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

* roboty blacharskie z blachy stalowej  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 

nie niższej od -15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach, 

5.3. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 

* rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 

* powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

* rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, 

* spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

* rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.5. Rury spustowe - z blachy jw. 

* rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

* powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości 

* rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niż 3 m 

* uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 

lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

* rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do ruiy|| 

żeliwnej na głębokość kielicha, 

6.  Kontrola Jakości. 



6.1. Materiały izolacyjne. 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta-powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót B.10.01.00 oraz B.10.02.00 - m2 pokrytej powierzchni, 

-dla robót B.10.03.00 oraz B.10.04.00 -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór podłoża. 

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą taty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 

8.2. Odbiór robót pokrywczych. 

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 



- podłoża (deskowania i lat) 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

* badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Odbiór powinien obejmować; 

* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą tyć montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9. Podstawa płatności. 

B.10.01.00 oraz B.10.02.00. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji łącznie z wykonaniem podłoża. 

B.10.03.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m2" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

B.10.04.00 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 



- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Przepisy związane. 
         PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
 
 


