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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-00.00.00. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowania jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

1.4.1 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. 

1.4.2 Budynku  

należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest stale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3 Budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej 

lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4 Budowli 

należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
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urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

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

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5 Obiekcie małej architektury 

należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.6 Tymczasowym obiekcie budowlanym 

należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7 Budowie 

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

1.4.8 Robotach budowlanych 

należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9 Remoncie 

należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie  budowlanym  robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10 Urządzeniach budowlanych 

należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z  obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego  przeznaczeniem,  jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11 Terenie budowy 

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

1.4.12 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
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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. 

1.4.13 Pozwoleniu na budowę 

należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14 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. 

1.4.15 Dokumentacji powykonawczej 

należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16 Terenie zamkniętym 

należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: 

obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17 Aprobacie technicznej 

należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

1.4.18 Właściwym organie 

należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19 Wyrobie budowlanym 

należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20 Organie samorządu zawodowego 
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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 późn. zm.). 

1.4.21 Obszarze oddziaływania obiektu 

należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu. 

1.4.22 Opłacie 

należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23 Drodze tymczasowej (montażowej) 

należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

1.4.24 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. 

1.4.25 Kierowniku budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

1.4.26 Rejestrze obmiarów 

należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 

stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27 Laboratorium 

należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28 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. 
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1.4.29 Odpowiedniej zgodności 

należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30 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. 

1.4.31 Projektancie 

należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.32 Rekultywacji 

należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33 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. 

1.4.34 Ustaleniach technicznych 

należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.35 Grupach, klasach, kategoriach robót 

należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z 

późniejszymi zmianami) 

1.4.36 Inspektorze nadzoru inwestorskiego 

należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu  budowlanego, reprezentującą 
interesy inwestora na budowie i wykonującą bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

biorącą udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37 Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) 

należy przez to rozumieć opracowaną przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
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techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

1.4.38 Istotnych wymaganiach 

należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.39 Normach europejskich 

należy przez to rozumieć normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako „standardy europejskie 

(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

1.4.40 Przedmiarze robót 

należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

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

przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41 Robocie podstawowej 

należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42 Wspólnym Słowniku Zamówień 

należy przez to rozumieć systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 

na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 

2151/2003, stosowanie kodów CPV do  określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 

ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43 Zarządzającym realizacją umowy 

należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną w istotnych postanowieniach umowy, 

zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

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

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

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

zgodne z wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  

na  dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST 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 były 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 do- kona 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 SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 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 SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiał/ 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

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

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

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

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

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

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

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. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiającego. 

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9 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. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

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

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(SST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

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

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

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

umowie. 

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

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

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

dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót  

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez  Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

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

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

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

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

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

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

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 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. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż 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. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze  się  wyłącznie  na  własnych  

badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 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, 

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 SST. 

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

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy  

6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

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

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

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

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.8.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5 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. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

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

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 
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7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

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

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

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

robót dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  

przy  odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

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

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

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

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

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

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

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

wykonanie. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

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

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

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

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

SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

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

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

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

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

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

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

nadzoru i  wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót: 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych oznakowań  pionowych,  

poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

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

Wykonawca. 

10. Przepisy związane 
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10.1 Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

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

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

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

204, poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,  

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

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

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

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

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

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

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

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

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

198, poz. 2041). 

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

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

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

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

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

Warszawa 2003. 

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

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-01.00.00. 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

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

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

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

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. Materiały  

Niniejsza specyfikacja nie zakłada stosowania materiałów przy realizacji robót nią objętych. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

3. Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac rozbiórkowych winien wykazać się możliwością 

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania ST jakość 

robót.  

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 

jakość wykonanych robót.  

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót  

Z uwagi na konieczność wykonania remontu przy nieprzerwanej eksploatacji, wyklucza się 

stosowanie materiałów i urządzeń o dużej emisji hałasu przy prowadzeniu prac rozbiórkowych. 

Zakłada się prowadzenie ręcznej metody rozbiórki.  

Elementy demontowane, materiały odzyskiwane oraz gruz powinny być przenoszone ręcznie lub 

przenośnikami w wydzielone miejsce ich składowania lub bezpośrednio na środki transportu 

wywożące je poza lokalizację inwestycji.  

Zabronione jest wykonanie rozbiórki przy silnych wiatrach, zrzucenie na ziemię elementów z 

rozbiórki.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jakości robót  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

prowadzeniu rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, jak również kompletności wykonanych 

prac w szczególności w zakresie robót podziemnych (zanikających).  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: szt., m, m2, m3  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

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

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

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

Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-02.00.00. 

ROBOTY ZIEMNE 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I-V kategorii i ich zasypania.  

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

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

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

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

wykonanie robót ziemnych występujących przy realizacji obiektu. 

1.4 Określenia podstawowe 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

Niniejsza specyfikacja nie zakłada stosowania materiałów przy realizacji robót nią objętych. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypania wykopów i budowy nasypów. Grunty przydatne mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 

tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

nawierzchni. 

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien 

charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy 

nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i 

SST. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.. 

3. Sprzęt 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, 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.), 

- zagęszczania (walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp.), 

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne), itp. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 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 może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się na nie przewidziane w dokumentacji obiekty 

podziemne lub materiały, takie jak: 

- urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, 

telekomunikacyjne), 

- kanały, dreny, 

- resztki konstrukcji, 

wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania. 

5.1 Wykonanie wykopu 

Prace obejmują wykonanie wykopu w podłożu gruntowym o budowie warstwowej i zróżnicowanej 

litologii. Przyjęte metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem 

wód gruntowych nie mogą spowodować zmiany właściwości geotechnicznych posadowienia 

istniejących budynków, elementów oraz instalacji. Nie wolno dopuszczać do spływu wód opadowych 

do wykopu z otaczającego terenu. W tym celu należy zapewnić odpowiednie wyprofilowanie terenu 

otaczającego wykop. W razie potrzeby, od strony spadku terenu należy wykonać rowy ochronne 

zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy. Należy w odstępach, co maksymalnie 

20 m zapewnić wyjścia z wykopów przy użyciu np. drabin lub schodków. 

Ściany wykopów należy tak kształtować i obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; 

należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć stateczność 

gruntu. Stateczność ścian lub skarp winna być zachowana w każdych warunkach atmosferycznych. 

Ściany wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak również odsłonięte przy 

wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni drogowych, itp., które mogą spaść lub ześliznąć 

się, należy niezwłocznie usunąć. 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do: 

- wymiarów fundamentów w planie, 

- głębokości wykopu, 

- zakresu i technologii robót, które mają być wykonane w wykopie (izolacje, deskowanie, 

betonowanie), 

- przyjętego sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 

- szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. 
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Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna być mniejsza niż 0,8 m (zaleca się 1,2 do 

2,0 m od krawędzi ściany). 

W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, należy wykonać wykopy o głębokości mniejszej od 

projektowanej, co najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa winna być usunięta ręcznie i bezpośrednio 

przed wykonaniem robót. Przy wykonywaniu wykopów nie obudowanych należy wykonać skarpy o 

bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu należy przyjmować na podstawie obliczeń 

statycznych. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny być zachowane 

następujące wymagania: 

- górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najmniej 10 cm dla 

ochrony przed wpadnięciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 

- wykop zabezpieczyć i oznakować w sposób zabezpieczający przed wpadnięciem pracowników, osób 

postronnych oraz maszyn i sprzętu budowlanego, 

- z wykopu należy zapewnić awaryjne wyjścia, według warunków podanych wcześniej, 

- w każdej fazie robót, pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, 

- w razie potrzeby dokonywać pośredniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty, 

- stateczność obudowy powinna być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia i 

konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, 

- obudowę ścian wykopu w gruncie można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,3 

m, 

- pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku technicznych 

możliwości je usunięcia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagraża bezpieczeństwu pracy lub 

konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu – winno to zostać zaakceptowane przez 

Inwestora oraz Projektanta. 

Ukopany urobek powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 

odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 

W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonane w postaci 

nasypów o wysokości do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odkłady mogą 

być wykonywane po obu stronach wykopu. Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej 

krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3 m. 

Zasypanie wykopu winno odbywać się w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu gruntu uprzednio 

wydobytego z wykopu. 

Do zasypania wykopu zaleca się użyć gruntów składających się z piasków średnich i grubych. 

Materiał winien być wolny od zanieczyszczeń typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, 

okruchy kamienne, gruz stare fragmenty nawierzchni, itp. 

Materiał nie powinien być zamarznięty. 

Zasypanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu należy zagęszczać 

mechanicznie lub ręcznie. Miąższość warstwy zasypki winna być dobrana w zależności od przyjętej 

metody zagęszczania. Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopów należy wykonać zgodnie 

z zasadami przytoczonymi we wcześniejszych akapitach. 

5.2 Odwodnienie wykopu 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych 

w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z 

wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć w cenie za 

odwodnienie wykopów. Warunki gruntowo-wodne opisane są w dokumentacji geotechnicznej. Do 

obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków gruntowo wodnych i wykonanie niezbędnych 

Robót Tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.). 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 

należy zwrócić na: 

- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- zagęszczenie zasypanego wykopu i nasypu. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: m3, kpl 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

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

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

-  PN-EN 14688-1:2006  Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów –  

Część 1: Oznaczanie i opis 

-  PN-EN 14688-2:2006  Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów –  

Część 2: Zasady klasyfikowania 

-   PN-EN 17892-1:2015-02  Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -

- Część 1: Oznaczanie wilgotności naturalnej 

-   PN-EN 17892-2:2015-02 - Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów -

- Część 2: Oznaczanie gęstości objętościowej 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo 

ogólne część 1 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-04.00.00 

ROBOTY IZOLACYJNE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot izolacyjnych. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

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

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

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

wykonanie i odbiór izolacji przeciwwilgociowych i termicznych objętych kontraktem. 

1.4 Określenia podstawowe 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających rozkładowi biologicznemu, 

do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 

materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o 

gramaturze 400 g/m2. 



29 

 

a) Wymagania: 

- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 

powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy 

izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza 

się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej 

niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

- wymiary papy w rolce 

 - długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 

 - szerokość: 90, 95,100,105,110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

- Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

- Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 

ww. normie. 

- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

- Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 

między stosami - 80 cm. 

2.2.2 Płaska folia hydroizolacyjna 

Folia gr. 0,1-0,5 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szerokości od 1 do 12 m i dowolnej długości. 

Stosować materiały produkowane z surowców wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli 

jakości. 

2.2.3 Masa dyspersyjna 

Masy dyspersyjne asfaltowo-kauczukowe w ilości 1-1,2kg/m2 dla jednej warstwy.  

2.2.4 Lepik asfaltowy na gorąco. 

Wymagania: 

- temperatura mięknienia - 60-80°C 

- temperatura zapłonu - 200°C 

- zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 

- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50oC w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej 

dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 

sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.5 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

2.2.6 Folia kubełkowa 

Folia kubełkowa o parametrach: 

- wysokość kubełka – min. 8mm 

- grubość – min. 0,5mm 

- surowiec – HDPE 

- odporność na ciśnienie – min. 250 kN/m2 

- wytrzymałość na temperatury – min. od -30 oC do +80oC 

- odporna na działanie substancji chemicznych oraz grzybów i bakterii glebowych 

 

2.3 Materiały do izolacji termicznych 
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2.3.1 Styropian – EPS 50, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 200 

a) Wymagania 

- Płyty ze styropianu samogasnącego (zgodnie z aprobatą techniczną)  

- Gęstość ≥ 18kg/m3 

- Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,037 W/mK  

- Powierzchnia szorstka  

- Krawędzie proste lub na zakładkę, ostre, bez wyszczerbień  

- Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

- Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

 - dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 

 - dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 

wady 10 cm2. 

  

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna 

być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 

oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

2.3.2 Styropian XPS 

- Płyty ze styropianu samogasnącego (zgodnie z aprobatą techniczną) 

- Gęstość ≥ 30kg/m3 

- Współczynik przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/mK  

- Zamkniętokomórkowość ≥95 % 

- Powierzchnia gładka 

- Krawędzie proste lub na zakładkę, ostre, bez wyszczerbień 

2.3.3 Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. Wymagania: 

- klasa reakcji na ogień A1 (zgodnie z aprobatą techniczną) 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/mK 

- zwarta struktura 

- krawędziach proste, ostre, bez wyszczerbień 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 

wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 

- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

 

2.3.4 Granulat z wełny mineralnej 

 

- klasa reakcji na ogień A1 (zgodnie z aprobatą techniczną) 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,042 W/mK 

- gęstość nasypowa min. 40 kg/m3 

- nasiąkliwość < 2% 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Do układania granulatu z wełny stosować maszyny lub agregaty wdmuchujące. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
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jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na 

środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wyroby z wełny mineralnej przewozić środkami transportu uniemożliwiającymi zawilgocenie materiału i 

zniszczenie mechaniczne. 

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

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1 Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2 Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3 Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 

ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 

zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 

sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między  

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 

względem siebie. 

5.1.4 Izolacje powłokowe 

Wykonanie izolacji powłokowej na fundamentach i ścianach: masę izolacyjną nanosić w minimum 2 

warstwach zgodnie z instrukcją podaną przez Producenta masy, do osiągnięcia wymaganej grubości 
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warstwy. Na styku ściany z fundamentami należy wkleić specjalne taśmy uszczelniające. Prace 

wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze od +5°C do +30°C (ale nie na powierzchniach 

silnie nasłonecznionych) i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Każdorazowo sposób i 

warunki wykonania izolacji muszą być zgodne z Instrukcjami Producenta masy.  

Połączenie z izolacją podłoży pod posadzki: folia PE, łączy się z izolacją pionową na ścianach w ten 

sposób, że na warstwę izolacji powłokowej wyprowadza się folię a połączenia smaruje się masą 

bitumiczną co powoduje sklejenie obu warstw. 

5.1.5 Izolacje z folii należy mocować mechanicznie do podłoża lub pasy łączyć na zakład. 

5.2 Izolacje termiczne 

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i płyty z  

polistyrenu spienionego należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku 

warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

Układanie granulatu z wełny mineralnej powinno odbywać się metodą wdmuchiwania za pomocą 

specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego. W niedostępne przestrzenie stropodachów 

wentylowanych granulat wdmuchiwać przez otwory technologiczne.  

5.2.3 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Materiały izolacyjne. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

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

równorzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 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 

państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

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

6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

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

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru końcowego wg zasad 

podanych powyżej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

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

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Podstawę płatności stanowi ustalona ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie izolacji, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 822:2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie długości i szerokości 

-PN-EN 823:2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości 

- PN-EN 824:2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie prostokątności 

- PN-EN 825:2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie płaskości 

- PN-EN 826:2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania przy 

ściskaniu 

- PN-EN 1602:2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie gęstości pozornej 

- PN-EN 1604:2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie stabilności 

wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych 

- PN-EN 1607:2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie wytrzymałości na 

rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych 

- PN-EN 1608:2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie wytrzymałości na 

rozciąganie równolegle do powierzchni czołowych 

- PN-EN 1609:2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą 

przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeniu 

- PN-EN 13172:2012P Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodności 

- PN-EN 13969:2006P Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- 

Definicje i właściwości 

- PN-EN 13969:2006/A1:2007P  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- 

Definicje i właściwości 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo 

ogólne część 3. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-05.00.00 

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia ścian. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

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

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

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

wykonanie i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia ścian. 

1.4 Określenia podstawowe 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

System ten to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiałów do docieplania ścian zewnętrznych 

budynków w technologii bezspoinowego systemu ociepleń (BSO). Jego wykonanie polega na 

przymocowaniu do ścian zaprawą klejącą i łącznikami płyt ze styropianu lub wełny mineralnej, 

wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejącej, a następnie wykończeniu 

całości tynkiem silikatowym / silikonowym. Tynki silikatowe / silikonowe są oferowane w postaci 

masy gotowej do stosowania w szerokiej gamie kolorów i w różnorodnych fakturach. 

W skład zestawu materiałów systemu wchodzą: 
- Klej do przyklejania styropianu lub wełny mineralnej 

- Płyty ze styropianu lub wełny mineralnej 

- Łączniki mechaniczne 

- Klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 

- Siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2) 

- Preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki 

- Cienkowarstwowy tynk silikatowy / silikonowy 

- Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające oraz 

inne materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji). 
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2.2 Klej 

Parametry użytkowe zaprawy klejącej: 

- Temperatura stosowania: od+5°C do +25°C 

- Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C 

- Proporcje mieszania: 4,5-5,0 l wody na 25 kg kleju 

- Czas otwarty pracy: ok. 1,5 h 

- Spływ: < 0,12 mm  

Przyczepność: 
- Przyczepność do betonu: > 0,6 MPa 

- Do styropianu/wełny mineralnej: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)  

Dane techniczne i własności produktu: 

- Konsystencja: suchy proszek 

- Kolor: szary 

- Gęstość nasypowa: ok. 1,60 kg/dm3 

2.3 Styropian XPS 

W systemach docieplania ścian zewnętrznych należy stosować płyty styropianowe esktrudowane 

spełniające następujące wymagania: 

- Płyty ze styropianu samogasnącego (zgodnie z aprobatą techniczną) 
- Gęstość ≥ 30kg/m3 

- Współczynik przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/mK (80-120 mm) 

- Zamkniętokomórkowość ≥95 % 

- Powierzchniach gładkich 

- Krawędziach prostych lub na zakładkę, ostrych, bez wyszczerbień 
- Sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleń (określony 

przez producenta styropianu). 

2.4 Styropian EPS 

W systemach docieplania ścian zewnętrznych należy stosować płyty styropianowe spełniające 

następujące wymagania:  

- Płyty ze styropianu samogasnącego (zgodnie z aprobatą techniczną)  
- Gęstość ≥ 18kg/m3 

- Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,037 W/mK (10-200 mm) 

- Powierzchniach szorstkich  

- Krawędziach prostych lub na zakładkę, ostrych, bez wyszczerbień  
- Sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleń (określony 

przez producenta styropianu).  

2.5 Wełna mineralna 

W systemach docieplania ścian zewnętrznych należy stosować twarde płyty z wełny mineralnej 

spełniające następujące wymagania: 

- Płyty z wełny mineralnej o klasie reakcji na ogień A1 (zgodnie z aprobatą techniczną) 
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/mK 

- Zwartej strukturze 

- Powierzchniach szorstkich 

- Krawędziach prostych, ostrych, bez wyszczerbień 
- Sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleń (określony 

przez producenta wełny mineralenej). 

2.6 Łączniki mechaniczne 
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Kołek składa się z dwóch zasadniczych elementów: korpusu z talerzem dociskowym i trzpienia. 

W zależności od używanego do ocieplania materiału, należy dobrać średnicę talerza dociskowego. Są 
trzy podstawowe średnice: 60, 90, 120 mm. Kołki z talerzami 90 i 120 mm zalecane są przede 

wszystkim do mocowania płyt z wełny mineralnej. Talerze średnicy 60 mm stosuje się do styropianu, 

choć ITB dopuszcza ich stosowanie do wełny. Powierzchnia talerza powinna być dość szorstka, aby 

zapewnić jak najlepszą przyczepność zaprawy. Trzpieniem może być gwóźdź wbijany lub wkręt. 
Koszulki kołków wykonane są z polimerowych tworzyw sztucznych. Oprócz tworzyw sztucznych, 

trzpienie wykonane są ze stali stopowej. Jako zabezpieczenie antykorozyjne najczęściej stosuje się 
podwójną powłokę cynkową (aby zapobiec powstawaniu mostków termicznych, łby metalowych 

trzpieni powleka się tworzywem). 

2.7 Siatka z włókna szklanego 

- Rodzaj splotu: gazejski 

- Masa powierzchniowa: 145 g/m2 

- Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm ± 5 % 

- Długość: 50m ± 5 % 

- Szerokość: 1,0 m ± 5 % 

- Nasączenie żywicą: 18 - 20 % 

- Siła zrywająca: 1500(N/50mm) 

2.8 Preparat gruntujący 

Parametry użytkowe podkładu: 

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

- Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C 

- Czas schnięcia jednej warstwy: 24 h  

Dane techniczne i własności produktu: 

- Konsystencja: ciecz 

- Gęstość objętościowa: ok. 1,35 kg/dm3 

2.9 Cienkowarstwowy tynk silikatowy / silikonowy 

Parametry użytkowe masy tynkarskiej: 

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

- Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C 

- Gęstość objętościowa: ok. 1,80 kg/dm3 

- Konsystencja robocza (określona stożkiem pomiarowym): 10,0 ÷ 10,5 cm 

- Grubość tynku: zgodnie z granulacją kruszywa 

2.10 Materiały pomocnicze 

Listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające oraz inne materiały do wykończenia 

miejsc szczególnych elewacji. 

2.11 Opis wg projektu 

Szczegóły na rysunku elewacji. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót posadzkarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa 

(400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, paca ze 
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stali nierdzewnej, wiertarka udarowa, młotek budowlany, paca z gruboziarnistym papierem 

ściernym, pędzel lub wałek malarski, paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnię 
obrabianą i usuwania nadmiaru masy, krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

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

jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do docieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i 

dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z 

powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji 

biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np: słabe tynki, odspojone 

powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-

15 mm) należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne 

zagruntować preparatem. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych podłożach, należy 

wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku 

(8-10) próbek styropianu lub wełny mineralnej (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 

dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie 

termoizolacji. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest 

oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem 

głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba 

da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie 

przygotowanie podłoża. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych lub z wełny 

mineralnej należy dokonać oceny geometrii podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. 

Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy prac ale także, 

zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu. W przypadku występowania 

niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze 

wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Większe nierówności 

(ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez przyklejenie wyrównującej warstwy z płyt 

styropianowych lub z wełny mineralnej. Przy czym, połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami 

styropianu/wełny mineralnej, powinno być wykonane na ciągłej warstwie zaprawy klejącej. Należy 

jednak pamiętać, iż łączna grubość zastosowanego styropianu/wełny mineralnej nie może przekroczyć 
20 cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo 

trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym 

należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania 

płyt styropianowych lub z wełny mineralnej. Powłoki słabo związane z podłożem /np. odparzone tynki/ 

i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak 

odpowiedniego przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki, z odpadnięciem 

docieplenia od ściany włącznie. 

5.2 Przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do podłoża 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych (przy 

zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych 

lub płyt z wełny mineralnej. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych 

z dachu budynku. 
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Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 

próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach 

technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a 

przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników. 

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie docieplenia metodą "pasmowo-punktową" 

czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy 

około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po 

przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na 

środkowej jej części należy nałożyć 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca 

powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 

mm. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla 

niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 

płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne 

jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po upływie 

kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę 
klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. 

Płyty styropianowe/z wełny mineralnej należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych (minimum 

4 szt./m2). 

Do mocowania płyt do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, 

montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy 

klejącej. 

Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy 

wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach 

od przyklejenia płyt styropianowych/z wełny mineralnej. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę 
talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W związku z tym, iż przy ścianach szczytowych i w 

strefach narożnych budynku występuje większe ssanie wiatru, w miejscach tych należy zastosować 
większą ilość łączników mechanicznych. 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych/z wełny mineralnej musi być równa i 

ciągła. W przypadku płyt styropianowych, po związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu 

mechanicznym płyt do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować 
gruboziarnistym papierem ściernym. Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć 
pozostały pył. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej 

elewacji. 

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 

Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona także 

podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami 

atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym 

właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia 

płyt styropianowych/z wełny mineralnej). 

Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 

wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie 

narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej 

podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich. Nowo wykonaną warstwę należy chronić 
przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C do czasu związania. Zaleca 

się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym odrębną całość w jednym 

etapie wykonawczym. 

Przy zastosowaniu płyt ze styropianu/wełny mineralnej, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą 
zaprawy klejącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i 
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ew. odpylonych po szlifowaniu (płyty styropianowe) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, 

pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można 

wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy 

natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie 

zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy 

niż 10cm. W przypadku pozostawienia nierówności na wyschniętą powierzchnię przyklejonej 

siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego 

wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 

mm. 

Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być 
wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 

20x35cm. Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej 

docieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku 

są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian 

parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy 

tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w 

poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast 

pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze zwaną "siatką pancerną". 

Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 

5.4 Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku 

Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami 

należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające 

taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć i 

nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie 

tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość 
całego układu dociepleniowego. 

5.5 Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpowiednim 

preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po 

upływie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze 

+20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego 

preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po upływie tego okresu można 

przystąpić do nakładania tynku. 

Grunty należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotką lub wałkiem. 

Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, 

używając do tego celu pacy ze stali nierdzewnej, następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o 

grubości kruszywa zawartego w masie. Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez 

zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem 

podanym na opakowaniu tynku (w zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, 

równomiernie na całej powierzchni elewacji. 

Przed  rozpoczęciem prac  tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do 

tynkowania, trzeba osłonić. Prac tynkarskich nie należy wykonywać podczas działania wiatru. 

Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze 

otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt wysoka wilgotność 
i za niska temperatura powodują znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. Prace tynkarskie należy 

wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wiatr. 

Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wręcz 

uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. Po nałożeniu na podłoże, "świeży" tynk należy 

chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem 

temperatury poniżej +5°C . 
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Podczas realizacji robót dociepleniowych, a w szczególności przy tynkowaniu, zaleca się 
zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 

oddziałujących czynników zewnętrznych. 

5.6 Montaż paneli elewacyjnych 

Zgodnie z instrukcją wybranego Producenta. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzeniu podlega między innymi: 

- Zgodności z dokumentacją projektową 
- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

- Prawidłowości przygotowania podłoży 

- Przyczepności tynków do podłoża 

- Grubości tynku 

- Wyglądu powierzchni tynku 

- Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

- Wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

- Prawidłowości montażu paneli elewacyjnych. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru końcowemu wg zasad podanych powyżej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

Płatność dokonywana jest na podstawie ilości wykonanych robót w jednostkach podanych w 

punkcie 7. Cena obejmuje: 

- Prace przygotowawcze (obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i rusztowań) 
- Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie 

- Przyklejenie płyt termoizolacyjnych zaprawą klejącą 
- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża 

- Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem 

ściernym 

- Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego 

- Zagruntowanie podłoża 

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

- Ewentualne malowanie tynku 

- Montaż konstrukcji nośnej paneli elewacyjnych 

- Montaz paneli elewacyjnych 

- Prace końcowe i porządkowe. 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN-13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
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ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

- PN-EN-13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

- PN-EN-13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości 

mechanicznych siatek z włókna szklanego. 

- PN-EN-13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie przyczepności między 

warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną, a materiałem do  izolacji cieplnej. 

- PN-EN-13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja 

- Instrukcja ITB 334/2002 ”Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku” 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-08.00.00 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

obróbek blacharskich. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

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

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

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

wykonanie i montaż obróbek blacharskich występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4 Określenia podstawowe 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Blachy do obróbek blacharskich 

Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5÷0,55 mm, 

Wszystkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

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

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie 

wystawała poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach 
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dłuższych od skrzyni max. do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie 

na sztywnym pomoście (np. drewnianym). 

Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy układać 

równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 

transportu. 

Deski drewniane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy układać 

równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu.  

4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego) 

Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy 

użyciu dźwigu lub wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, aby pasy 

zaczepu nie krzyżowały się (paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, paczki długości 

powyżej 6,15 m wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie 

trawersu. Pasy nie mogą być założone tylko na widły wózka! 

4.2 Rozładunek ręczny 

W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać 

rozładunku ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby 

pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być 

przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek 

arkuszy o długości ok. 6 m powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). 

Zalecana jest szczególna ostrożność. 

4.3 Składowanie 

Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 

10 cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 

paczek jedna na drugiej przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno 

być dłuższe niż 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 

miesięcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć 

listwami tak, aby zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej powłoki każdego arkusza. 

Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i 

powinny mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo 

przezroczystą folią ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym 

okresie mogą wystąpić problemy związane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – 

okres ten wynosi 12 miesięcy. 

 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

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

na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórcę. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 
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Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. 

5.2 Obróbki blacharskie dachu 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie ruchów 

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

dylatacji. 

 

5.3 Parapety zewnętrzne 

 

Szerokość obróbek blacharskich powinna być dostosowana do szerokości ościeży i wielkości 

pochylenia.  

Dolna krawędź parapetu powinna znajdować się na wysokości i w jednej linii w każdym rzędzie 

okien.  

Wewnętrzna krawędź końcówki powinna licować z wewnętrzną krawędzią ościeża okiennego. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jakości robót 

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

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są:  

- m2  wykonania obróbek blacharskich 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru końcowemu wg zasad podanych powyżej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

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

Nadzór Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje: 

• przygotowanie 

• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń 
• uporządkowanie stanowiska pracy 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

•  PN-EN 14783:2008P  

Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć 
dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych -- Charakterystyka wyrobu i 

wymagania 

• PN-EN 505:2013-07E Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów z 
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blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu 

• PN-EN 506:2008E Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej 

• PN-EN 612:2005E  

Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony przedniej i rury spustowe 

z blachy połączonej na zakładkę 

• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

• PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

stalowej układanych na ciągłym podłożu 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – 

Budownictwo ogólne część 3. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-09.00.00. 

STOLARKA DRZWIOWA 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

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

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

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

wykonanie montażu stolarki drzwiowej. 

1.4 Określenia podstawowe 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Drzwi aluminiowe powinny być przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa użyteczności 

publicznej. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Drzwi zewnętrzne  

Drzwi aluminiowe, gatunek pierwszy, o przenikalności cieplnej U≤1,3 [W/m2K], antywłamaniowe. 

Drzwi kompletne z ościeżnicą. Drzwi w kolorze brązowym. Drzwi wyposażone w min. 3 zawiasy, 

obustronną klamkę, zamek zatrzaskowo kulkowy, zamek wpuszczany z wkładką cylindryczną 
zamykaną z obu stron na klucz. Wymiary zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 

i sprzętu gwarantującego właściwą to jest spełniającą wymagania ST jakości robót. Wykonawca jest 

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

jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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4. Transport 

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

jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

Przechowywana stolarka powinna być zabezpieczona przed:  

• Promieniowaniem słonecznym (ustawienie jeden za drugim kilku pakietów szybowych może 

skutkować ich pęknięciem z powodu braku możliwości oddawania ciepła, a wystawienie na wysoką 
temperaturę konstrukcji oklejonej taśmami zabezpieczającymi może powodować przebarwienia na 

lakierze po ich odklejeniu)  

• Podmuchami wiatru (silny wiatr może przewrócić źle zabezpieczona konstrukcję)  
• Opadami deszczu i śniegu (woda może dostawać się w części mechaniczne, które przy 

standardowym użytkowaniu nie są narażone na stałą pracę w takich warunkach)  

• Uszkodzeniami mechanicznymi. Konstrukcje należy przechowywać i przenosić w pozycji w jakiej 

będą zamontowane.  

 

I. MONTAŻ STOLARKI  

1. Sprawdzenie wymiarów, przygotowanie otworu  

Przed rozpoczęciem montażu stolarki, należy sprawdzić czy elementy zostały wykonane w sposób 

umożliwiający ich posadowienie w przygotowanych otworach. Powinien być zapewniony luz 

montażowy pomiędzy ościeżnicą a murem o wymiarach: szerokość 20-40 mm, wysokość 15-30 mm. 

Otwór powinien być oczyszczony z gruzu, a jego krawędzie nie mogą mieć wystających elementów 

uniemożliwiających właściwe ustawienie stolarki.  

2. Wbudowanie w otworze  

W sprawdzony i przygotowany wcześniej otwór należy wstawić pozbawioną skrzydeł ościeżnicę i 

blokować ją za pomocą klinów. Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie, dokonać 
pomiaru przekątnych oraz głębokości usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego lub zewnętrznego lica 

ściany 

3. Zamocowanie w otworze elementy kotwiące powinny być rozmieszczone po całym obwodzie 

konstrukcji. 

Standardową techniką mocowania jest montaż za pomocą dybli (kołków rozporowych) oraz śrub o 

średnicy, co najmniej 8 mm. Wybór dybla zależy od materiału, w jakim konstrukcja zostanie 

zamontowana. Zamiennie dopuszcza się montaż za pomocą kotew montażowych dedykowanych do 

danego systemu, które jednym końcem mocuje się do zewnętrznej ścianki ościeżnicy. Drugi koniec 

kotwy należy montować do ościeża za pomocą dybli lub śrub. Po zamontowaniu ościeżnicy zawieszać 
na niej skrzydła.  

4. Uszczelnienie  

Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem należy wykonać za pomocą pianki 

poliuretanowej w taki sposób, aby pianka po spęcznieniu wypełniła całą szczelinę nie rozlewając się 
jednak na boczne powierzchnie ościeżnicy. Podczas wyboru piany montażowej należy uwzględnić 
temperaturę otoczenia, przy jakiej będą wykonywane prace montażowe. W okresie zimowym należy 

bezwzględnie stosować piankę przeznaczoną do niskich temperatur (należy przestrzegać zaleceń 
producenta pianki). Montaż może odbywać się w temperaturze do -10°C. Po związaniu piany 

montażowej należy wyjąć kliny usztywniające, a pozostałe po nich puste przestrzenie uzupełnić pianą, 
następnie odciąć nadmiar równo z ramą konstrukcji i sprawdzić poprawność działania skrzydeł. W 

razie konieczności należy dokonać ewentualnej poprawy stolarki. 

 

II. PRACE WYKOŃCZENIOWE  

Po zamontowaniu drzwi i okien podczas wykonywania robót tynkarskich, powinny być one 

zabezpieczone przed zabrudzeniem i zarysowaniem taśmą lub folią zabezpieczającą. Po zakończeniu 
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wszystkich prac związanych z wbudowaniem, montażem oraz obróbką zewnętrzną konstrukcji, należy 

usunąć taśmę zabezpieczającą oraz wyczyścić wszystkie ewentualne zabrudzone elementy. Oryginalną 
folię ochronną naklejoną na profilach należy usunąć natychmiast po zakończeniu prac montażowych 

(przy konstrukcjach zewnętrznych przy narażeniu na działanie promieni słonecznych folia może 

powodować odbarwienia na strukturze lakierniczej). 

 

WYTYCZNE PROJEKTOWO-WYKONAWCZE  
Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), połączenia konstrukcji oraz 

obróbki należy wykonać zgodnie z załączonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu. 

Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spełniać stosowne normy oraz wymogi bezpieczeństwa i 

być zgodne z obowiązującym Prawem Budowlanym. 

Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki należy wykonać odpowiednie pomiary w nature. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontroli podlega zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów stolarki jak również poszczególne 

jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodności wykonanych elementów z dokumentacją projektową 
jak również z danymi fabrycznymi, w zakresie oceny estetycznej jak również oceny technicznej 

prawidłowości wykonania. Szczególnej kontroli podlega jakość powłok malarskich, ich jednorodność 
oraz staranność wykonania detali i obróbek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie 

prawidłowego funkcjonowania części ruchomych, sprawdzenie i regulację luzów na stykach skrzydeł 

otwieranych i ościeżnic oraz części poszczególnych układów otwierania i zamykania. Kontroli 

podlega stan uszczelek między skrzydłami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek widocznych jak 

również ogólny wygląd wykończenia elementu. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru końcowego wg zasad 

podanych powyżej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

Płatność dokonywana jest na podstawie ilości wykonanych robót w jednostkach podanych w 

punkcie 7. Cena obejmuje: 

- Dostarczenie gotowej stolarki 

- Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami 

- Dopasowanie i wyregulowanie 

- Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

- PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone 

klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania 

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

- PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca 

- PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny 
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- BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 

- BN-82/6118-32 Pokost lniany 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 

- BN-77/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane 

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-14.00.00. 

TYNKI I OKŁADZINY 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

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

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

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

odbiór tynków i okładzin. 

1.4 Określenia podstawowe 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Zaprawy 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 998-

1:2012P lub aprobatom technicznym. 

2.2 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004P. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3 Piasek 

2.3.1 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003P, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych, 

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

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3.2 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 



51 

 

wierzchnich — średnioziarnisty odmiany 2. 

2.3.3 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2012P  

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie 

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

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin 

- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 

- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-EN 

197-1:2012E. Za zgodą Nadzoru Inwestorskiego można stosować cement z dodatkiem żużla lub 

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

ciągu 7 dni od chwili wbudowania 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 objętościowych 

składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5 Wyroby terakotowe 

Płytki ceramiczne: 

a) Właściwości płytek: 

- barwa: wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

- wytrzymałość na zginanie nie mniniejsza niż 25,0 MPa 

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

- kwasoodporność nie mniej niż 98% 

- ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5 mm 

- grubość: ± 0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm  

b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ± 1,5 mm 

- grubość: ±0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze: 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin: 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny 

- fugę 
d) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
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korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 
- wiadro budowlane, 

- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym, 

- kielnia ze stali nierdzewnej, 

- paca ze stali nierdzewnej z zębami do nanoszenia zaprawy klejowej na powierzchnię obrabianą, 
- gilotyna do cięcia płytek, 

- poziomica. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

- Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento - wozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

- Płytki, kleje, fugi, listwy, itp. Można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne 

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

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur" 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2 Przygotowanie podłoża 

5.2.1 Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiednio przygotowane. 

5.2.2 Spoiny w murach ceglanych 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
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rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem 

szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową 
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3 Wykonanie tynków zwykłych 

5.3.1 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w Warunkach 

Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych. 

5.3.2 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno - i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót  

Budowlanych. 

5.3.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z zasadami podanymi w  Warunkach Technicznych Wykonania  

i  Odbioru Robót Budowlanych. 

5.3.4 Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 

w  sposób standardowy. 

5.3.5 Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.3.6 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.7 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.3.8 Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych 

na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w 

proporcji 1:1:2. 

5.4 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 

5.4.1 Przygotowanie podłoża 

Zaprawa może być stosowana na mocne, nośne, czyste, suche i wolne od substancji zmniejszających 

przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża: 

a) wewnątrz i na zewnątrz budynków: 

- tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność < 4%), 

- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność < 4%), 

- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność < 4%); 

b) wewnątrz budynków: 

- płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe – zagruntowane, 

- mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie, przeszlifowanie papierem ściernym, odkurzone i 

zagruntowane, 

- podłoża anhydrytowe (wilgotność < 0,5%) i gipsowe (wilgotność < 1%) - przeszlifowane, odkurzone 

i zagruntowane, 

- beton komórkowy, odpylony i zagruntowany, 

- istniejące płytki ceramiczne oraz kamienne - oczyszczone, odtłuszczone i zagruntowane preparatem, 

- płyty OSB i płyty wiórowe (gr. > 22 mm) – przeszlifowanie i zagruntowane preparatem. 

Istniejące zabrudzenia, warstwy zwietrzałe i powłoki malarskie o niskiej wytrzymałości należy usunąć 
mechanicznie. Podłoża nasiąkliwe trzeba zagruntować. Nierówności podłoża do 5 mm mogą być 
dzień wcześniej wypełnione tą samą zaprawą. 

5.4.2 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 
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Zaprawę rozprowadzać na podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

Prawidłowo dobrane: konsystencja i wielkość zębów pacy sprawiają, że dociśnięta, typowa płytka 

ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu 

płytki. Tam gdzie płytki narażone będą na zawilgocenie i na mróz, należy stosować metodę 
kombinowaną tzn. dodatkowo nakładać cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. 

Płytek nie moczyć w wodzie! Układać je na zaprawie i dociskać póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk 

(przed upływem czasu naskórkowania). Nie układać płytek na styk! Zachować szerokość spoin w 

zależności od wielkości płytek i warunków eksploatacji. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a 

stwardniałe usuwać mechanicznie. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze 

powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23ºC i 

wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub 

wolniejsze twardnienie materiału. 

5.4.3 Spoinowanie 

Zaprawę rozprowadzać po powierzchni płytek gumową packą lub zgarniakiem. Półpłynna 

konsystencja materiału umożliwia szybki postęp robót. Gumową packą dokładnie wciskać zaprawę 
w przestrzenie między płytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materiału zebrać wilgotną, często 

płukaną gąbką. Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką. 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC 

do +25ºC. 

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23ºC i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych 

warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Zbyt intensywne 

przecieranie spoin może spowodować odsłonięcie kruszywa i w konsekwencji szorstką ich 

powierzchnię. Zawilgocenie podłoża pod płytkami, niejednakowe dozowanie wody i niejednorodne 

warunki przesychania mogą powodować różnice w kolorystyce spoin. 

Świeże spoiny należy chronić przed deszczem, rosą i spadkiem temperatury poniżej +5ºC do czasu, 

aż spoiny będą całkowicie stwardniałe i wyschnięte. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Wykonanie tynków 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 

do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 

kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.2 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-EN 1015-12:2002P. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1 Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-

70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 

- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

- Prawidłowości przygotowania podłoży 

- Mrozoodporności tynków zewnętrznych 

- Przyczepności tynków do podłoża 
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- Grubości tynku 

- Wyglądu powierzchni tynku 

- Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

- Wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.4 Okładziny z płytek ceramicznych 

6.4.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez  

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

równorzędnym dokumentem. 

6.4.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 

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

6.4.3 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Kontrola jakości wykonania tynków i okładzin polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

8.1 Tynki 

8.1.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne  

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.1.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od  linii  

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.1.3 Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

8.1.4 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

8.2 Okładziny 

8.2.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
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przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 

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

8.2.3 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.2.4 Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 

szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

odbioru końcowego wg zasad podanych powyżej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą do płatności jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

- Przygotowanie stanowiska roboczego 

- Przygotowanie zaprawy 

- Dostarczenie materiałów i sprzętu 

- Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 

- Ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 

m 

- Przygotowanie podłoża 

- Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

- Osiatkowanie bruzd 

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

- Wykonanie tynków 

- Reperacja tynków po dziurach i hakach 

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- Likwidację stanowiska roboczego. 

Licowanie ścian płytkami w m2: 

- Sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni. 

- Przygotowanie masy klejącej. 

- Przycięcie i dopasowanie płytek. 

- Ułożenie płytek na zaprawie klejowej. 

- Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni. 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

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

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

- PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska 
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-   PN-EN 1015-12:2002P Metody badań zapraw do murów -- Część 12: Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

-  PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania 

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

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

metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne 

-  PN-EN 13139:2003P Kruszywa do zaprawy 

- PN-EN 197-1:2012E Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

- PN-EN 196-1:2006P Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

- PN-EN 101:1994P Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 

- PN-EN 14411:2009P Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i 

znakowanie 

- PN-EN ISO 10545-4:2014-09E Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej 

-  PN-EN ISO 10545-6:2012E Płytki i płyty ceramiczne -- Część 6: Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych 

 - PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo 

ogólne część 4. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-15.00.00. 

ROBOTY MALARSKIE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

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

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

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

wykonanie i odbiór robót malarskich. 

1.4 Określenia podstawowe 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Materiały do malowania wnętrz budynku 

Preparat gruntujący 

- wyłącznie preparatem przeznaczonym do gruntowania wzmacniającym słabo związane miejsca w 

powierzchni poprawiającym przyczepność kolejnych wymalowań. 
Farba lateksowa lub akrylowa do powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych i płyt 

gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem. 

- do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, farba akrylowa, rozcieńczalnik-woda, krótki czas 

schnięcia, ilość warstw 2, 

- łagodny zapach, trwałość kolorów, dobra przyczepność do podłoża, doskonałe krycie, ekologiczna, 

nietoksyczna i niepalna 

- przechowywać w temperaturze powyżej +5°C 

Farba emulsyjna do powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych i płyt gipsowych 

spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem. 

- do wymalowań wewnętrznych  ścian i sufitów, farba akrylowa, rozcieńczalnik-woda, krótki czas 
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schnięcia, ilość warstw 2, 

- łagodny zapach, trwałość kolorów, dobra przyczepność do podłoża, doskonałe krycie, ekologiczna, 

nietoksyczna i niepalna 

- przechowywać w temperaturze powyżej +5°C 

Farba olejna lub ftalowa do podłoży gipsowych bez szpachlowania – lamperie 

- do ochronno-dekoracyjnego malowania podłoży mineralnych do wewnątrz, jak i na zewnątrz, 

rozcieńczalnik ftalowy, 

- dobra przyczepność  do podłoża, trwałość kolorów, wysoki połysk, odporność na działanie 

czynników atmosferycznych i mechanicznych, ilość warstw 1 lub 2, czas schnięcia do 14godz., 

- przechowywać_ w temperaturze powyżej +5°C 

Farba olejna do gruntowania 

- warstwa podkładowa, pełna ochrona podłoża uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa, ilość 
warstw 1 lub 2. 

- rozcieńczalnik -benzyna lakowa 

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Farba olejna nawierzchniowa 

- dobra przyczepność do podłoża, trwałość kolorów, wysoki połysk, odporność na działanie 

czynników atmosferycznych i mechanicznych, ilość warstw 1 lub 2. 

- rozcieńczalnik -benzyna lakowa. 

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% 

- warstwa podkładowa, pełna ochrona antykorozyjna uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa, 

ilość warstw 1 lub 2. 

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania. 

- do zabezpieczania przed korozja powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych. 

- odporna na działanie wody oraz czynników atmosferycznych, ilość warstw 1 lub 2. 

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

2.1 Woda 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

2.2 Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 

1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3 Spoiwa bezwodne 

2.3.1 Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2 Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz 

o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4 Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- Wodę - do farb wapiennych 

- Terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych 
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- Inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5 Farby budowlane gotowe 

2.5.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - 

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB. 

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe 

- Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajność - 6-10 m2/dm3, max. czas schnięcia - 24 

h. 

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

wydajność- 15-16 m2/dm3, max. czas schnięcia - 8 h 

 - kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania podkładu 

pod powłoki chlorokauczukowe, 

 - rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania 

- biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.4.4 Farby olejne i ftalowe 

- Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania, wydajność - 6-8 m2/dm3 czas schnięcia -12 h 

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania , wydajność - 6-10 m2/dm3 

Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN – EN - ISO 90 - 

2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6 Środki gruntujące 

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 

lub grunty do głębokiej penetracji podłoży. 

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3 Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

2.7 Szpachle gipsowe i gips budowlany 

Szpachla i zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałówt podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 

i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Farby należy przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywanych robót. 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Szpachlowanie 

Szpachla wymaga podłoża wolnego od kurzu, brudu, zatłuszczeń, resztek powłok malarskich oraz 

wosku. W przypadku konieczności związania i/lub zredukowania chłonności podłoża należy 

zastosować drobnocząsteczkowy preparat gruntujący. 

Do wypełniania ubytków na szpachlowanej powierzchni lepiej używać bardziej gęstej zaprawy. 

Szpachlę nakłada się równomiernie metalową pacą na podłoże, silnie dociskając masę szpachlową do 

podłoża. 

W przypadku powstania niedokładności trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlować i przeszlifować. 
Należy zwrócić uwagę, aby temperatura podłoża oraz wysychania nie przekraczała granicy +30°C; 

dotyczy to również możliwości przegrzania pod wpływem promieniowania słonecznego! 

5.2 Gruntowanie podłoża 

Podłoże powinno być czyste, bez zabrudzeń i zatłuszczeń. Przy bardzo chłonnych powierzchniach 

oraz grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszą metodą dobrego zagruntowania 

jest nakładanie gruntu metodą "mokre na mokre", co zapewni odpowiednio głębokie "naciągnięcie" 

gruntu do wnętrza podłoża. W takim przypadku wskazane byłoby rozcieńczenie wodą zdatną do 

picia w stosunku 1:1 (większe rozcieńczenie jest wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub 

pracujemy na bardzo wygrzanej powierzchni). W przypadku mniej chłonnych podłoży można 

rozcieńczyć preparat wodą lub stosować bez rozcieńczenia. Wybór sposobu pracy powinien wynikać 
od rodzaju narzędzia, którym będzie nakładany (środek gruntujący można nakładać pędzlem, wałkiem 

lub natryskowo), chłonności podłoża oraz stopnia jego porowatości. Biorąc pod uwagę te czynniki 

powinno się przeprowadzić próbę na powierzchni kilku metrów kwadratowych, co pozwoli ocenić 
wymaganą ilość warstw oraz ewentualne rozcieńczenie. 

Zaleca się zwrócić uwagę na: 

- Przegruntowanie podłoża, - przegruntowanie objawia się ślizganiem farby po warstwie gruntu 

(patrząc pod światło podłoże takie świeci się jak szyba) należy wtedy "łapać" przyczepność przez 

rozcieńczenie farby wodą pitną w stosunku 1:1) 

- Chłonność podłoża - chłonność ocenia się przez porównanie szybkości wsiąkania rozpryśniętych 

kropel wody na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chłonności (np.: kawałek 

płyty KG). Po przeprowadzeniu prób gruntowania powinno się przeprowadzić ponowną ocenę 
chłonności podłoża, aż do uzyskania niskochłonnej powierzchni. Chłonne podłoża mocno obniżają 
wydajność farby - naciągają ją do wnętrza powierzchni - co w końcowym efekcie podwyższa koszty 

materiałowe. 

5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi 

Farby wymagają podłoża związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok 
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malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. W przypadku problemów z 

tłustymi plamami należy zastosować preparat gruntujący. Powierzchnie pomalowane wcześniej 

farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża, natomiast 

powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. 

Powierzchnie silnie chłonące wodę zagruntować drobno-cząsteczkowym preparatem. 

Tynki oraz wszelkiego typu podłoża zawierające cement i wapno wymagają 28 dniowego okresu 

karbonizacji. Jego pominięcie grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. 

Malowanie zbyt słabych podłoży może spowodować powstawanie pęcherzy i łuszczenie się farby. 

Farbę należy przed użyciem dokładnie wymieszać (nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł). 

Farba może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk), jednak 

do malowania pędzlem należy rozcieńczyć farbę wodą zdatną do picia (ok.  0,05-0,1l wody na 1l 

farby); szczególnie na powierzchniach o znacznej porowatości. Dla osiągnięcia wymaganego efektu 

dekoracyjnego potrzebne jest przeważnie 2-3 krotne malowanie. Dla odświeżenia powierzchni 

wcześniej malowanych na biało wystarczające może być 1-krotne malowanie (równomiernie 

naniesiona warstwa wałkiem). Kolejną warstwę można nanosić po upływie 2-3 godzin - przy 

zachowaniu standardowych warunków (przy 20°C i 60% wilgotności powietrza). 

5.4 Malowanie farbami olejnymi i ftalowymi 

Farby wymagają podłoża wolnego od kurzu, brudu, zatłuszczeń oraz resztek powłok malarskich. 

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Farba może być nanoszona wszystkimi rodzajami 

narzędzi malarskich. Zalecane jest nakładanie 1-2 warstw farby. Kolejną warstwę można nanosić po 

upływie 12 h dla standardowych warunków (20°C i wilgotności powietrza 60%). 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości  należy  wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2 Roboty malarskie 

6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- Dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2 Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3 Badania powinny obejmować: 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

- Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dato wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
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całkowicie i wykonać powtórnie. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: m2. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

8.1 Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków  zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2 Odbiór robót malarskich 

8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu  

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem  producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych  okiem  śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim,  kilkakrotnym  potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki 

odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą do płatności jest wykonana i odebrana ilość m2 malowania według ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

- Przygotowanie powierzchni. 

- Szpachlowanie. 

- Gruntowanie. 

- Malowanie. 
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- Fluatowanie. 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

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

- PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja 

-  PN-EN 16566:2014-06E Farby i lakiery -- Szpachlówki do prac wewnątrz i/lub na zewnątrz -- 

Dostosowanie szpachlówek do Norm Europejskich 

-   PN-C-81914:2002P  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

 -  PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo 

ogólne część 4. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-16.00.00 

OCZYSZCZENIE I MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

oczyszczenia i malowania konstrukcji stalowych. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

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

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

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

oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Piasek kwarcowy do czyszczenia strumieniowo-ściernego o ciężarze nasypowym min. 1500 kg/m3 

i granulacji 0,3-1,0 mm. 

2.2 Środek do odtłuszczania powierzchni stalowych 

2.3 Woda z detergentami 

2.4 Farba gruntująca epoksydowa 

2.5 Farba nawierzchniowa poliuretanowa odporna na działanie promieni ultrafioletowych 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. Sprzęt 

3.1 Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 

 

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-

ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Do mycia konstrukcji wodą z 
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detergentami należy użyć myjek dających co ciśnienie rzędu 200-350 MPa. 

 

3.2 Sprzęt do malowania 

 

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technologicznymi producenta farb. Podane w 

kartach technicznych typy pistoletów i pomp nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być 
zastąpione sprzętem o zbliżonych parametrach technicznych. Rodzaj użytego sprzętu powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Dopuszczalne jest malowanie ręczne za pomocą pędzli i wałków. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 

i sprzętu gwarantującego właściwą to jest spełniającą wymagania ST jakość robót. Wykonawca jest 

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

jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

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

jakość wykonywanych robót. Wyroby lakierowe i rozpuszczalniki powinny być transportowane w 

oryginalnych, nienaruszonych, fabrycznych opakowaniach i pozycji pionowej.Materiały przewożone 

na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 

warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Zasady ogólne 

Podczas wykonywania robót malarskich temperatura podłoża i otoczenia oraz wilgotność względna 

powietrza powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej produktu podanymi 

przez producenta. 

5.2 Przygotowanie powierzchni stalowych do nanoszenia powłok malarskich metodą obróbki 

strumieniowo-ściernej. 

Przygotowanie polega na usunięciu z powierzchni stalowych starej powłoki malarskiej, wszelkich 

zanieczyszczeń w postaci zgorzelin, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń 
jonowych. Stare powłoki malarskie, zgorzelinę walcowniczą i rdzę należy usunąć metodą obróbki 

strumieniowo-ściernej mechanicznej (na sucho). Przedtem należy jednak usunąć z powierzchni 

konstrukcji ewentualne zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się używanie do tego 

celu benzyny ekstrakcyjnej, dopuszczając używanie innych środków o podobnej skuteczności. 

Obróbka strumieniowo-ścierna umożliwia całkowite usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń stałych, 

a także nadanie jej odpowiedniej chropowatości i korzystnego profilu chropowatości. Chropowatość 
powierzchni nie powinna przekraczać 0,1 mm. Jako ścierniwo używać piasek kwarcowy o granulacji 

0,3 - 1,0 mm. Wszystkie wady, których nie dało się usunąć w procesie obróbki strumieniowo-ściernej, 

takie jak np. wady złącz spawanych, ostre krawędzie, kratery i wgniecenia na powierzchni, 

zawalcowania, obce wtrącenia a także grube warstwy starej farby itp., powinny być usunięte za 

pomocą młotków, szlifierek lub innych podobnych narzędzi. Oczyszczoną powierzchnię ze starych 

powłok malarskich należy odtłuścić za pomocą czystych szmat nasyconych środkiem do odtłuszczania 

(np. benzyną oczyszczona) i następnie odpylić. Odpylenie można wykonać przy pomocy szczotek z 

włosia, przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego lub przy pomocy odkurzaczy 

przemysłowych. Po odpyleniu konstrukcje należy zmyć wodą pod ciśnieniem do 350 MPa. 
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Oczyszczone powierzchnie należy pokryć farbą do gruntowania nie później niż po upływie 4 godzin 

od oczyszczenia przy suchym powietrzu. 

5.3 Nakładanie powłok malarskich 

Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać przy temperaturze powietrza przekraczającej + 

3oC. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80 %, nie wolno prowadzić robót 

malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy. Nie wolno nanosić powłok 

malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji i nagrzane powyżej + 40oC oraz przy wietrze o 

sile przekraczającej 4o w skali Beuforta. Świeża powłoka malarska nie może być narażona w czasie 

schnięcia na działanie kurzu i deszczu.  

5.4 Wykonanie warstwy gruntującej 

Warstwa gruntująca powinna być położona w przeciągu 4 godzin od czasu przygotowania 

powierzchni. Podkład gruntujący należy nanosić twardym pędzlem pierścieniowym na przygotowane 

podłoże ruchem okrężnym, wcierając mocno farbę. Grubość suchej powłoki warstwy gruntującej nie 

powinna być mniejsza niż 50 mikronów. 

5.5 Wykonanie warstwy pośredniej 

Nakładanie farb w warstwie pośredniej należy wykonać po upływie czasu przewidzianego na 

sezonowanie powłoki gruntującej. Każdy zestaw firmowy farb ma określony minimalny czas, po 

którym można układać warstwę pośrednią. Z reguły nie jest on krótszy niż 24 h. Minimalna grubość 
suchej powłoki powinna wynosić 120 mikronów. Warstwę można nanosić metodą natryskową lub 

ręcznie pędzlem lub wałkiem.  

5.5 Wykonanie warstwy wierzchniej 

Warstwy nawierzchniowe mona wykonywać ręcznie pędzlami płaskimi lub metodą natryskową. Czas 

nakładania farby nawierzchniowej na warstwę pośrednią jest różny dla poszczególnych systemów 

malarskich, nie jest jednak krótszy niż 24 h. Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie miejsca były 

równomiernie pokryte powłoką malarską, bez zacieków i przerw między poszczególnymi pasami. 

Minimalna grubość suchej powłoki 80 mikronów. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich. 

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent jest zobowiązany 

przedstawić odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie odbiorcy farb do 

gruntowania zaświadczenia o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. 

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z 

metodami badań określonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru.  

Materiały nie spełniające wymagań norm przedmiotowych nie należy dopuścić do stosowania. 

 

6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 

 

Należy przeprowadzić ocenę czystości oraz stanu zatłuszczenia. 

 

6.3 Kontrola nakładania powłok malarskich 

Kontrola nakładania powłok malarskich powinna przebiegać pod katem poprawności użytego sprzętu i 
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techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków 

pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i 

aklimatyzacji powłok. 

Inspektor Nadzoru może zlecić w czasie malowania pomiar grubości mokrych powłok poszczególnych 

warstw. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. 

 

6.4 Sprawdzenie jakości wykonanych powłok malarskich 

Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wykonaniu podkładu gruntującego oraz po 

wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocenę wykonuje się pod katem: 

- wyglądu powłoki po wymalowaniu 

- występowania wad niedopuszczalnych 

- grubości powłok 

- przyczepności powłok 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz zasadom odbioru końcowego wg zasad podanych powyżej. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty uznaje się za wykonane 

prawidłowo. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

Płatność dokonywana jest na podstawie ilości wykonanych robót w jednostkach podanych w 

punkcie 7. Cena obejmuje: 

- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji 

- sprowadzenie niezbędnego sprzętu 

- przygotowanie powierzchni malarskich 

- wykonanie powłok malarskich 

- zabezpieczenie terenu w czasie czyszczenia i malowania 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń 

- uporządkowanie miejsca robót 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

1. PN-EN ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk 

2. PN-EN ISO 12944-4:2001P Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 

powierzchni 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-17.00.00 

WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża. 

  

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

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

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

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

wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

Nie występują. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania koryta oraz  profilowania  i  zagęszczania  podłoża 

powinien wykazać się  możliwością korzystania z następującego sprzętu:   

- równiarek i spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawionym lemieszem. Inspektor nadzoru może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie  podłoża z  zastosowaniem  spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

- walców  statycznych, wibracyjnych  lub  płyt  wibracyjnych  oraz  ewentualnie  w  miejscach  trudno  

dostępnych innego  sprzętu zagęszczającego,  zapewniającego uzyskanie  wymaganych wartości 

wskaźnika  zagęszczenia.   

Dopuszcza  się  wykonanie koryta oraz  profilowania  i  zagęszczenia podłoża przy użyciu sprzętu 

ręcznego.  
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Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia  powinny  być  w  dobrym  stanie  

zapewniającym  uzyskanie  odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może 

spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przepisy ogólne 

Wykonawca  może  przystąpić  do wykonywania koryta, profilowania  i  zagęszczania  podłoża 

dopiero  po  zakończeniu  i  odebraniu  robót  ziemnych  oraz  wszystkich  robót związanych  z  

wykonaniem  elementów  odwodnienia  i  instalacji  urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta, profilowania i zagęszczania  podłoża  

bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z wykonaniem  warstw  nawierzchni.  

Wcześniejsze  przystąpienie  do  wykonania koryta, profilowania i zagęszczania podłoża oraz 

wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie  za  zgodą  Inspektora, w  

korzystnych  warunkach atmosferycznych. 

Po  wykonanym korycie oraz wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może odbywać  się  
ruch  budowlany,  niezwiązany  bezpośrednio  z  wykonaniem  pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.2 Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane.  

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i SST. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.3 i 5.4. 

5.3 Profilowanie podłoża 

Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczane  z wszelkich  

zanieczyszczeń.  Należy  usunąć  błoto  i  grunt,  który  uległ  nadmiernemu nawilgoceniu.  Po  

oczyszczeniu  powierzchni  podłoża,  które  ma  być  profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca  

się,  aby  rzędne  terenu  przed profilowaniem  były  o  co  najmniej  5  cm  wyższe  niż  projektowane  

rzędne  terenu. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym  do  profilowania  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na głębokość  
zaakceptowaną  przez  Inspektora,  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający wymagania  

zobowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do uzyskania wymaganych 

rzędnych  wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości  wskaźnika  zagęszczenia  
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określonych  w  tablicy  1.  Jeżeli  rzędne  podłoża przed  profilowaniem  nie  wymagają  dowiezienia  

i wbudowania  dodatkowego  gruntu, to  przed  przystąpieniem  do profilowania oczyszczonego  

podłoża  jego powierzchnię należy  dogęścić  3-4  przejściami  średniego  walca  stalowego,  

gładkiego  lub w inny sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora.  Do  profilowania  podłoża  należy  

stosować równiarki. Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w  robotach ziemnych lub  w  inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

5.4 Zagęszczenie podłoża 

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania. Jakiekolwiek  

nierówności  powstałe  przy  zagęszczaniu  powinny  być  naprawione przez Wykonawcę w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia  

wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego od podanego w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (ls) 

 

 
 

 

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia przeprowadzenie  

badania  zagęszczenia,  kontrolę  należy  oprzeć  na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża.  Stosunek wtórnego i pierwotnego  modułu 

odkształcenia nie powinien  przekraczać 2,2.  Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20 % do + 10 %. 

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  Jeżeli  

po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem na przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  w  

inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora nadzoru. 

Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to przed 

przystąpieniem  do  układania  podbudowy  należy  odczekać  do  czasu  jego naturalnego osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci  wykonanie  niezwłocznych  

napraw.  Jeżeli  zawilgocenie  nastąpiło  wskutek zaniedbania  Wykonawcy,  to  dodatkowe  naprawy  

wykona  on  na  własny  koszt. Nośność gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia 

E2 sprawdza się jeżeli wymaga tego Dokumentacja Projektowa lub Inspektor. Nośność warstwy jest 

wystarczająca jeżeli  wszystkie  wartości  wtórnego  modułu  odkształcenia sa większe od 120 MPa. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania w czasie robót 

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
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i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego wyprofilowanego podłoża 

 
 

6.1.2. Szerokość profilowanego podłoża 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż + 10 cm i - 5 cm. 

6.1.3. Równość profilowanego podłoża (koryta) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 metrów 4-metrową  łatą  
zgodnie  z  normą  BN-68/893 1-04.  Nierówności  poprzeczne  należy mierzyć 4-metrową łatą co 

najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.1.4. Spadki poprzeczne 

Spadki  poprzeczne  należy  mierzyć  za  pomocą  4 metrowej  łaty  i  poziomicy co najmniej 10  razy 

na 1 km  i  dodatkowo  we  wszystkich  punktach  głównych  łuków poziomych:  na  początku  i  

końcu  każdej  krzywej  przejściowej  oraz  na  początku, w środku i na końcu każdego łuku 

kołowego. 

Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 

tolerancją 0,5 %. 

6.1.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta i wyprofilowanego podłoża a rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. 

6.1.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.1.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża (koryta) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony nie powinien być mniejszy od 

podanego w tablicy 1. 

Jeżeli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości modułów  

odkształcenia,  to  wartość  stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu odkształcenia,  nie  powinna  

być większa  od  2,2.  Wilgotność  gruntu  podłoża  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z 

tolerancją od -20% do +10%. 
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6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża (koryta) 

Wszystkie  powierzchnie,  które wykazują większe  odchylenia  cech  geometrycznych od  

określonych  w  punkcie  6.2  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do głębokości  co  

najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne  zagęszczone.  Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: m2. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne.  

Roboty związane z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża podlegają odbiorowi 

robot zanikających. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 m2 wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,   

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

- profilowanie dna koryta lub podłoża  

- zagęszczenie,  

- utrzymanie koryta lub podłoża,  

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

-  PN-EN 13242:2008 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

-  PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badań -- Część 7: Pomiar 

nierówności nawierzchni 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-18.00.00 

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

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

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

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

wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:  
-piaski,  

-żwir i mieszanka,  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinających są: 
- wyżej wymienione,  

-miał (kamienny).  

 

2.2. Wymagania dla kruszywa  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:  

a) szczelności, określony zależnością: 

 

gdzie:  
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D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej  

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 

musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  

b) zagęszczalności, określony zależnością:  

 
gdzie:  

U - wskaźnik różnoziarnistości,  

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,  
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-EN 13242:2004dla gatunku 1 i 2.  

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 

wymagania normy PN-EN 13242:2004, dla klasy I i II.  

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 

13242:2004.  

 

2.3. Składowanie kruszywa  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

-równiarek,  

- walców statycznych,  

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podłoża  

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST B-04.00.00 „Roboty ziemne”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 

zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  

 

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej 

o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 

układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.  

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić 

do jej zagęszczania.  

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 

jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 

płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według obowiązujących norm. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z obowiązującymi normami.  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 

moduł odkształcenia warstwy według obowiązujących norm. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 

wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 

ilością wody i równomiernie wymieszać.  

 

5.3. Odcinek próbny  

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  

- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,  

-określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości po zagęszczeniu,  

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia.  

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.  
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5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej  

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie.  

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 

leżącej warstwy nawierzchni.  

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robot. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej SST. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.  

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża W 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej nić raz na 600m2 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

 

6.2.2. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  

 

6.2.3. Równość warstwy  
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Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.  

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

 

6.2.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  

 

6.2.5. Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm.  

 

6.2.6. Grubość warstwy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 

cm.  

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 

mierzyć łączną grubość tych warstw.  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

 

6.2.7. Zagęszczenie warstwy  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg obowiązujących norm nie 

powinien być mniejszy od 1.  

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według obowiązujących norm. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

 

6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: m2. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne.  

Roboty związane z wykonaniem warstwy odsączającej i odcinającej podlegają odbiorowi robot 

zanikających. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie warstwy. 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN ISO 14689-1:2006P Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- 

Część 1: Oznaczanie i opis 

2.  PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

3. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- 

Część 2: Zasady klasyfikowania 

4.  PN-EN ISO 17892 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- 

Część 1: Oznaczanie wilgotności naturalnej 

5. PN-EN 13242:2004 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-19.00.00 

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETNOWEJ 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

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

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

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

wykonanie i odbiór nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Betonowa kostka brukowa – wymagania 

 

2.1.1. Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  
2.1.2. Wygląd zewnętrzny  

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać:  
- 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,  

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.  

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,  

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.  

Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
- na długości ± 3 mm,  

- na szerokości ± 3 mm,  

- na grubości ± 5 mm.  

2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie  
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Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa.  

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).  

2.1.5. Nasiąkliwość  
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1342:2013-05E i 

wynosić nie więcej niż 5%.  

2.1.6. Odporność na działanie mrozu  

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-

EN 1342:2013-05E.  

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 

jeżeli:  

- próbka nie wykazuje pęknięć,  
- strata masy nie przekracza 5%,  

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%.  

2.1.7. Ścieralność  
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:  

2.2 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  
 
2.2.1. Cement  

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 

niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 197-1:2012.  

2.2.2. Kruszywo do betonu  

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-EN 12620:2010.  

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  

2.2.3. Woda  

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004P.  

2.2.4. Dodatki  

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną.  
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.  

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne.  

 

2.3 Obrzeża betonowe 

 

2.4 Materiały na ławę i do zaprawy 

 

2.4.1 Żwir – zgodnie z  PN-EN 12620:2010 

2.4.2 Piasek – zgodnie z PN-EN 12620:2010 

2.4.3 Cement – zgodnie z PN-EN 197-1:2012 

2.4.4 Piasek do zapraw – zgodnie z PN-EN 12620:2010 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

3. Sprzęt 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
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Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie 

to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 

gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie.  

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 

rodzimy lub nasypowy o WP ≥35.  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną 
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać 
bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża 

powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

5.2 Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 

może stanowić:  
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  

- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  

- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,  

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.  

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy.  

5.3 Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować obrzeża betonowe 

lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru.  

5.4 Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 

zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 

wyprofilowana.  
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5.5 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru.  

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek.  

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.1 niniejszej ST.  

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 

badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 

(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).  

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.1.2 i 2.1.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  

6.2 Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST.  

6.2.2. Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.4 niniejszej ST.  

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.5 

niniejszej ST:  

- pomierzenie szerokości spoin,  

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

 

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.3.1. Nierówności podłużne  

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem nie powinny przekraczać 0,8 cm.  

6.3.2. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%.  

6.3.3. Niweleta nawierzchni  
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Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ±1 cm.  

6.3.4. Szerokość nawierzchni  

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm.  

6.3.5. Grubość podsypki  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0 cm. 

6.4 Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 

pkt 6.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone nie 

rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 

przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: m2. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- przygotowanie podłoża,  

- ewentualnie wykonanie podbudowy,  

- wykonanie podsypki,  

- wykonanie ławy pod obrzeża,  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  

- dostarczenie materiałów,  

- ustawienie obrzeży (wraz z wykonaniem ław pod krawężniki), 

- wykonanie podsypki,  

- ułożenie i ubicie kostki,  

- wypełnienie spoin,  

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 

2. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 

Wskaźnik kształtu 

3. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie 
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zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

4. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości 

5. PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 

odporności na rozdrabianie 

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

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

8. PN-EN 

12620:2010 

Kruszywa do betonu 

9.   PN-EN 197-

1:2012E 

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

 

10.  PN-EN 

1342:2013-05E 

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -- 

Wymagania i metody badań 
 

 


