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ST-00.00 Wymagania Ogólne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych dla budynku objętego zadaniem pn. „Przebudowa wraz ze zmianą 

przeznaczenia budynku byłej świetlicy w Miękiszu Nowym na Izbę Pamięci Regionalnej 

i Tradycji Rybackich” w m. Miękisz Nowy. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania jest projekt budowlany „Przebudowa ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku byłej świetlicy wiejskiej na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji 

Rybackich wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., c.o., elektryczną), zewnętrzną 

elektryczną instalacją kablową, na terenie dz. nr ewid. 263/5, obręb 0006 Miękisz Nowy, 

gmina Laszki” 

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Poniższa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji i należy ją stosować przy 

zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.4. 

 

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

prowadzeniu robót remontowo-budowlanych budynku byłej świetlicy wiejskiej w Miękiszu 

Nowym.  

 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót według przedmiarów oraz dokumentacji 

projektowej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

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

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inżyniera. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

 

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia 

podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tych określeń przez uczestników 

procesu inwestycyjnego. 

 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 

technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych 

zdefiniowane są dodatkowo określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione 

poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Inżynier – osoba prawna lub fizyczna reprezentująca Inwestora przy realizowanym Zadaniu 

Inwestycyjnym (np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 



Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

określonym zakresem robót. 

 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedziały tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Poleceni Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zdania. 

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zdanie może polegać na wykonaniu robót związanych  

z budową modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 

Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora (Zamawiającego), 

prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego 

Prawa Budowlanego. 

 

Odbiór częściowy – częściowy odbiór robót polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 

części robót, odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru końcowego 

 

Odbiór końcowy – odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji robót, umożliwiający 

zgłoszenie zakończenia robót zgodnie z Prawem Budowlanym 

 



Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 

1126) 

 

1.7. Ogólne warunki dotyczące robót 

 

Wykonawcy poszczególnych robót działają na podstawie umowy z Inwestorem 

(Zamawiającym) lub Generalnym Wykonawcą. Warunki kontraktu muszą uwzględnić 

wszystkie wymogi techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej 

specyfikacji. 

 

Z uwagi na wewnętrzną spójność koordynację poszczególnych prac niemożliwe jest 

zmienianie przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość 

realizacji zadania.  

 

W przypadku zawierania umów na poszczególne prace szczególnie ważna jest ich wzajemna 

koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji itd. 

 

W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami umowy, a dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, pierwszeństwo mają zawsze ustalenia umowy, o ile nie mają 

wpływu na bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności 

z odpowiednimi normami i przepisami. Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą 

dokładnie znać dokumentację projektową oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru 

prac. Wykonawcy poszczególnych prac mają obowiązek zweryfikowania dokumentów 

projektowych skierowanych do realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości i 

wzajemnej zgodności oraz pod kątem wymogów umowy z Zamawiającym. Wykonawcy 

powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu prawidłowość 

przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia 

ewentualnych korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane zgodnie z 

założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić Projektanta, kierownictwo budowy, i 

Zamawiającego prze Inżyniera. W celu prawidłowego przygotowania do realizacji, 

poszczególni Wykonawcy powinni, o ile to możliwe, wykonać stosowną dokumentację 

wykonawczą, warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez 

Projektanta lub kierownictwo budowy. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody Projektanta i 

kierownika budowy. 

 

Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia alternatywne zgodne z projektowanymi 

pod względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych po uzyskaniu akceptacji 

Projektanta i Zamawiającego. 

 

Wykonawca zgadza się, że tylko te materiały i sprzęt proponowane alternatywnie, które 

spełniają dokładnie kryteria pracy określone w dokumentacji przetargu, mogą być rozpatrzone 

w celu zastosowania w projekcie. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy porozumieć się z 

Projektantem. 

 

Roboty budowlane wykonać zgodnie z zasadami obowiązującej wiedzy technicznej,  

obowiązujących norm, normatywów, instrukcji, wytycznych etc. 

 

Wykonawca powinien dostosować się do szczegółowych wymagań jakościowych i 

technicznych przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w 

Warszawie. Odniesienia do norm wyszczególnionych w instrukcjach należy rozumieć jako 

konieczność zastosowania się do obowiązującej aktualnie wersji normy. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, 

poleceniami Inspektora nadzoru, Inżyniera oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28, Prawo 

Budowlane, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami), 

zaleceniami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

Tom I, Budownictwo Ogólne Arkady lub instrukcji ITB. 

 

Jeżeli wymagania niniejszej specyfikacji są wyższe niż odpowiednie postanowienia norm i 

wytyczne projektowe, wymagania Specyfikacji Technicznej należy traktować jako wiążące. Na 

każde ewentualne odstępstwo od niniejszej Specyfikacji Technicznej i projektu Wykonawca 

musi mieć zgodę Zamawiającego i Projektanta.  

 

Uwagi Wykonawca odnośnie czytelności dokumentacji, szczegółowych rozwiązań itp. 

Wnoszone podczas wykonywania prac nie stanowią podstawy do dodatkowych roszczeń 

finansowych albo przesunięć uzgodnionego harmonogramu prac.  

 

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzą w zakres 

Wykonawcy, nawet jeżeli nie zostały one pokazane na rysunkach lub uwzględnione w części 

opisowej. 

 

Podane na rysunkach i w przedmiarach robót materiały w trakcie sporządzania oferty 

przetargowej należy indywidualnie zweryfikować. 

 

1.8. Dokumentacja podstawowa 

 

Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie znać dokumentację projektową 

oraz stosowane specyfikacje wykonania i odbioru prac. 

 

W szczególności wykonawcy muszą zapoznać się z: 

• Wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację 

projektową które precyzują wymiary elementów przewidzianych do wzajemnej 

koordynacji wymiarowej i materiałowej 

• Stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia właściwej koordynacji 

terminowej wykonania poszczególnych prac 

Wykonawcy poszczególnych prac mają obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych 

skierowanych do realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności 

oraz pod kątem wymogów umowy z Zamawiającym. 

 

Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu 

prawidłowość przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu 

uwzględnienia ewentualnych korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane 

zgodnie z założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić Projektanta, kierownictwo budowy i 

Zamawiającego. 

 

W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni Wykonawcy powinni, o ile to 

możliwe, wykonać stosowną dokumentację wykonawczą. Dokumentacja ta podlega 

zatwierdzeniu przez Projektanta lub kierownictwo budowy. 

 

Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych bez zgody Projektanta i kierownictwa budowy. 

 

 

 

 



Do dokumentów związanych z pracami budowlanymi zalicza się: 

• Umowę na realizację zadania 

• Projekt budowlany „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej 

świetlicy wiejskiej na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich wraz  

z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., c.o., elektryczną), zewnętrzną 

elektryczną instalacją kablową, na terenie dz. nr ewid. 263/5, obręb 0006 Miękisz 

Nowy, gmina Laszki” 

• Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac 

• Dziennik budowy 

• Decyzja o pozwoleniu na budowę 

• Przedmiar robót i kosztorys inwestorski 

• Protokół przekazania placu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy 

• Protokoły odbioru robót częściowych i końcowych 

• Rysunki i opisy wykonawcze uzupełniające, służące wykonaniu robót 

• Książki obmiarów 

• Protokoły z narad i ustaleń 

• Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót 

 

1.9. Przechowywanie dokumentów 

 

Dokumenty związane z pracami budowlanymi będą przechowywane na terenie budowy, w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

1.10. Przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet specyfikacji technicznych. 

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym 

stanie od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac 

budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, zbędnego sprzętu i 

zanieczyszczeń. 

 

1.11. Zajęcie i zabezpieczenie placu budowy 

 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi chyba, że zawarta 

umowa stanowi inaczej. 

 

Przejmując teren, Wykonawca musi posiadać dokładną znajomość terenu i wszelkich 

uwarunkowań odnoszących się do niego. Wszelkie uszkodzenia istniejących konstrukcji lub 

instalacji, obsunięcia lub zapadnięcia w gruncie będące wynikiem działań Wykonawcy, 

obciążają go w ramach jego odpowiedzialności, tak wobec Inwestora jak i osób trzecich, z 



zastosowaniem stosownych przepisów prawa i musi on przedstawić wszelkie dowody 

posiadania ubezpieczeń obejmujących wyżej wymienione szkody. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do pomieszczeń 

w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. 

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 

okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 

wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 

Nad wykonawcą ciąży w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on 

całkowicie i bezwarunkowo wobec Inwestora, szczególnie wobec każdej sprawy wytoczonej 

przez osoby trzecie bądź z powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne 

lub cielesne, zakłóciło użytkowanie, bądź też wszelkie inne szkody, wraz z wynikającymi z nich 

konsekwencjami, niezależni od ich przyczyn i rozległości. 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu jak 

i terenu placu budowy. Po zakończeniu budowy do wykonawcy należy uprzątnięcie do stanu 

pierwotnego terenu wokół budynku, które były wykorzystywane do celów budowy, w tym 

miejsca do wytwarzania betonu, terenów składowania materiałów, wyjazdów na drogi 

publiczne w tym także usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych, bloków 

betonowych, kamieni, różnych składowisk jak również przywrócenie do stanu pierwotnego 

obiektów lub elementów zniszczonych podczas prowadzenia prac. 

 

Wykonawca dopełni wszelkich możliwych starań w celu utrzymania we właściwym stanie 

wykorzystywanych w trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy to 

utrzymania i sprzątania dróg dojazdowych na budowę zabrudzonych przez pojazdy i maszyny 

budowlane. 

 

Wykonawca po zakończeniu budowy dokona demontażu elementów budowlanych 

tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 



bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków w sposób ciągły i będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  

 

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

ukończone fragmenty budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

 

1.12. 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 wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

1.14. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 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. 

 

 



1.15. 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 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Wszelkiego rodzaju rusztowania stosowane przy pracach muszą spełniać warunki 

bezpieczeństwa. 

 

1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi pracami rozbiórkowymi. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Równocześnie w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

1.17. Równoważność norm i przepisów prawnych 

 

Materiały, sprzęt oraz roboty mają odpowiadać lub być wykonywane zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami. Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne normy 

lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i wykonywane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy i przepisy pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 

1.18. Ochrona i utrzymanie robót 

 

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

robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa Aprobat Technicznych, w tym certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie znak CE, certyfikat na znak bezpieczeństwa B 

oraz zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inwestora. 

 



Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowanie, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

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

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradzieżą, zachowały 

swoją, jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie zaplecza budowy lub w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.3. Terminy dostawy 

 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z 

postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 

Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają 

spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 

3. SPRZĘT 

 

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

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych 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 Inżyniera. 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa i 

specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, 



niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 

nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 

przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego i BHP.  

 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami 

Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie. 

 

Wyroby winne być transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed 

rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem 

parametrów technicznych. Zaleca się opakowania układać na całej powierzchni i wysokości 

środka transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. Do transportu na terenie budowy należy stosować środki transportu 

zapewniające dotrzymanie wymogów reżimu technologicznego i niepowodujące uszkodzeń 

istniejącej substancji majątku trwałego i ruchomego użytkowników obiektu. Rodzaj sprzętu do 

transportu wewnętrznego należy uzgodnić z Inwestorem i Inżynierem przed rozpoczęciem 

robót. 

 

Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 

gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 

 

Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 

Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, 

pozostawiając między rzędami, a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. 

Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. Opakowania należy 

układać w pozycji leżącej, na równym podłożu w warstwach najwyżej do 2m. 

 

Płyty tych samych typów, klas i tych samych wymiarów oraz o tej samej gęstości należy 

pakować w paczki owinięte folią polietylenową. Dopuszcza się innego rodzaju opakowania, 

jeżeli zabezpieczają one wyrób w tym samym stopniu jak wyżej podano. 

 

Wyroby należy transportować i składować zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych przed 

wilgocią magazynach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 

Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być 

potwierdzona przez producenta poprzez 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). 

 

 



5.2. Przygotowanie prac budowlanych 

 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne badania konstrukcji i stanu 

technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, 

ustalić metodę prowadzenia prac, opracować projekt organizacji robót budowlanych 

 

5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w 

miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy należy 

ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac 

i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Należy wykonać niezbędne zabezpieczenia dróg 

komunikacyjnych w obrębie placu budowy oraz bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób, za utrzymanie czystości oraz za pyły 

zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za 

przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Inżynierem i Inwestorem. 

 

5.4. Instalacja nad i podziemne 

 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i 

zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektroenergetycznych 

oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych 

linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej oraz rur przesyłu 

gazu i paliw na terenie przeznaczonych do prowadzenia prac. 

 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 

linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak 

podanie takiej informacji przez Administrację Lokalna nie ma być poczytane za ograniczenie 

w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe 

zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych 

kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń.  

 

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie przedstawić 

zezwolenie wydane przez właściwe władze. 

 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących nadziemnych i podziemnych winny być 

wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich 

zabezpieczeń. Należy zalecić nadzór do administratorów sieci podziemnych i nadziemnych a 

koszty nie mogą stanowić oddzielnej wyceny i powinny być ujęte w kosztach ogólnych. 

 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź naruszenia istniejących urządzeń 

naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiastowo naprawione lub dokonana 

zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań 

użytkowników tych urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 



dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Zamawiającego. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• Część ogólna opisująca: 

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

o organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robót 

o bhp 

o plan BIOZ, jeśli jest wymagany przepisami odrębnymi 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonania 

robót 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającemu 

• Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

o Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

o Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

o Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót 

o Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI). 

Używane jednostki wskazano poniżej. 

 

Czas sekunda 1s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h = 60 minut = 3600 s 

 doba 1 d = 24 h = 1440 min = 86000 s 

Długość metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m  

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość metr sześcienny 1 m3 

 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa kilogram 1 kg 

 tona 1 t = 1000 kg 

Siła niuton 1 N = 1 m*kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie  1 kN/m2 



  1 N/mm2 

Ciśnienie pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Moc wat 1 W = 1 m2*kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1 C 

 

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

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w specyfikacjach technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi świadectwa, iż wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 

Pobieranie próbek należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 3534-1: 2009. 

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. Inżynier będzie miał zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu tych próbek. Na zlecenie Inżyniera 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. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

 

6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

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

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 



Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 

Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzeba do tego pomoc ze stron Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień z branży budowlanej w 

Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje. 

 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące oraz związane z wykonaniem prac 

będą zgodne z aktualnymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie 

stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm krajowych, Aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• Deklarację zgodności z: 

o Obowiązującymi krajowymi normami 

o Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono norm 

krajowych jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznych 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje 

techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

Podstawowymi dokumentami na budowie są: 



• Umowa na realizację prac 

• Projekt budowlany „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej 

świetlicy wiejskiej na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich wraz  

z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., c.o., elektryczną), zewnętrzną elektryczną 

instalacją kablową, na terenie dz. nr ewid. 263/5, obręb 0006 Miękisz Nowy, gmina 

Laszki” 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

• Dziennik budowy 

• Decyzja pozwolenia na budowę 

• Przedmiar robót i kosztorys wykonawczy 

• Protokół przekazania placu rozbiórki przez Zamawiającego Wykonawcy 

• Protokoły odbioru robót częściowych i końcowych 

• Rysunki i opisy wykonawcze uzupełniające, służące wykonaniu robót, 

• Książki obmiarów 

• Protokoły z narad i ustaleń 

• Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót 

 

W razie powstania w trakcie realizacji zadania dodatkowej dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji zamiennej, wykonanej przez Wykonawcę lub Projektanta, musi ona zostać 

zaakceptowana przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 

 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Kierowniku Budowy powołanym przez Wykonawcę. 

 

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

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• Uzgodnienie przez Zamawiającego 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 Zamawiającego 

• Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

wstępnych odbiorów robót 

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 



• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 

• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał  

• Inne istotne informacje o przebiegu robót 

 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrole 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 Zamawiającego. 

 

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 Inżyniera i przedstawione do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

6.9. Sprawdzenie materiału 

 

Ustala się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje 

się deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach 

technicznych normami lub Aprobatami Technicznymi oraz sprawdza się zapisy z kontroli przed 

wykonaniem zakrycia tych elementów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

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

 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 

piśmie. 

 

 

 

 



7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 

do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego 

na budowie, metodami zalecanymi przez obowiązujące normy krajowe odpowiednie dla 

danego rodzaju robót. Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych 

i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. Długości i 

odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w metrach sześciennych, jako długości 

pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone 

w tonach lub kilogramach. Armatura i urządzenia technologiczne będą liczone w sztukach. 

Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Karcie Obmiaru Robót. W razie braku miejsca w 

Karcie Obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Kart 

Obmiarów. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

 

Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonywać komisyjnych odbiorów w celu 

określenia jakości wykonanych robót. Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony 

odpowiedni protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika 

robót o dokonaniu odbioru. Odbioru robót powinien dokonać Inżynier, a w razie potrzeby 

również autor projektu przy udziale Wykonawcy robót. 

 

Odbiór frontu robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania budowy Wykonawca powinien zapoznać się z 

terenem, na którym będą wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien być dokonany 

komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio 

sformułowanym protokołem przekazania placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany 

do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót z wyprzedzeniem umożliwiającym 

ich sprawdzenie przez Inżyniera. Termin wyprzedzenia zgodny z warunkami zawartej umowy. 

Odbioru dokonuje Inżynier. 



Odbiór końcowy 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinna stwierdzić 

zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami i 

przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz 

umową. 

 

W protokole odbioru końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i usterkami, a także 

powinien być podany termin ich usunięcia. W protokole powinna być również podana ocena 

jakości i prawidłowości wykonanych robót. Sprawdzenie usunięcia wad i usterek powinno być 

dokonane komisyjnie. Protokół końcowy powinien zawierać oświadczenie o dokonaniu odbioru 

lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. 

 

Wymagane dokumenty 

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

• Dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót, 

• Wypełniony dziennik budowy 

• Oświadczenie Kierownika Budowy 

• Inne – zgodnie z zawartą umową 

 

8.2. Dokumenty odbiorowe 

 

Dokumenty odbiorowe musza być zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy 

oraz umowę. W szczególności musza umożliwiać oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z 

jego przeznaczeniem. Szczegółowy zakres dokumentów odbiorowych określony jest w 

umowie. Dokumenty odbiorowe w szczególności musza zawierać komplet atestów, 

certyfikatów i dopuszczeni do stosowania dla wszystkich materiałów budowlanych i elementów 

zastosowanych na budowie. 

 

8.3. Dokumentacja powykonawcza 

 

Zgodnie z prawem Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 

powykonawczej. Powinna ona swoim zakresem odpowiadać podstawowej dokumentacji 

projektowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian, odchyłek i różnic wprowadzonych w trakcie 

realizacji obiektu. 

 

Odbiór robót obejmuje: 

• Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

• Odbiór ostateczny (całego zakresu prac) 

 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną 

jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać 



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

roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

• Koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia 

• Koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

• Koszty transportu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych 

• Koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy 

• Koszty zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na terenie budowy 

• Koszt robocizny bezpośredniej wraz z kosztami towarzyszącymi 

• Koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego (jeżeli jest wymagany) 

• Koszty pośredni, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

• Koszty podatków obliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• Inne nieprzewidziane koszty 

 

Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują zależnie od potrzeb 

m. in.: 

• Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 

• Projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy 

• Ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego 

oznakowania i oświetlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 

• Opłaty lub dzierżawy terenu 

• Przygotowanie terenu 

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

Uszczegółowienie sposobu zapłaty nastąpi w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Obowiązujące Normy i normatywy 

• Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z 

późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych\ 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ARKADY 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 

2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 41) 

  



1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01. 
 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

ST-01.01 – Rozbiórki 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg ST-01.01 materiały nie występują. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

 

 



4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. 

U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

5.2.1. Ściany, nadproża, ścianki elementy stropu, więźby dachowej 

 (1)  Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub 

spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

 (2)  Więźbę dachową – jej elementy podlegające wymianie rozbierać ręcznie. Materiał 

odnieść poza obręb budynku. 

(3) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

(4) Elementy stropu podlegające wymianie rozbierać ręcznie, Materiał odnieść poza 

obręb budynku 

(5)  

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

ST-01.01 – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [m2], [m3], [szt] 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte ST-01.01  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 



9.  Podstawa płatności 

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

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

 

 



2.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-02.01  KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

ST-02.01  Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

ST-03.01. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 38x50 mm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  Materiały 

 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

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

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 



(1) ST-02.01  stosuje się drewno klasy C24 

(2) ST-03.01, stosuje się drewno klasy C24 

według następujących norm państwowych: 

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

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

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 

poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 

 C24 C30 

Zginanie  24 30 

Rozciąganie wzdłuż włókien  14 18 

Ściskanie wzdłuż włókien  21 23 

Ściskanie w poprzek włókien  5,3 5,7 

Ścinanie 2,5 3,0 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady C30 C24 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 
zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 
szerokości lub długości 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

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

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

odchylenia w granicach odchyłek. 



Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

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

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

❖ dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

❖ dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

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

niż +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm 

i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

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

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

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

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

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 



2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

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

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

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

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 

2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

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

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 

w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

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

opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających 

przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 

dziennika budowy 

3.  Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 



4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty związane z wymianą skorodowanych elementów więźby dachowej prowadzić z 

udziałem Inżyniera z zastosowaniem środków, które zapewnią osiągnięcie stosownej 

wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2.  Więźba dachowa 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementów powinno być zgodne z 

projektem. 

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 

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

5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 

projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm 

– w odległości między węzłami do 5 mm 

– w wysokości do 10 mm. 

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

styku odizolowane jedną warstwą papy, lub folii izolacyjnej. 

5.3. Deskowanie ścian zewnętrznych 

5.3.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 

5.3.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. 

Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła 

desek powinny stykać się tylko na konstrukcji nośnej w postaci rygli. 

 

 

 

 

 



5.4. Deskowanie połaci dachowych 

5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 

5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. 

Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła 

desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 

5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na 

styk.  

 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji ST-02.01 – ilość m wykonanej konstrukcji. 

Dla pozycji ST-03.01  – powierzchnia wykonana w m2. 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte ST-02.01 podlegają zasadom odbioru robót . 

 

9.  Podstawa płatności 

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

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 

10. Przepisy związane 

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

i projektowanie. 

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

dotyczące tarcicy. 

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

dla drewna okrągłego i tarcicy. 

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

wytrzymałościowymi. 



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

PN-ISO 8991:1996          System oznaczenia części złącznych. 

 

3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-03.01 ROBOTY POKRYWCZE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 

ponad dach budynku tzn.: 

ST-03.01 Pokrycie dachu. 

ST-03.02 Obróbki blacharskie 

ST-03.03 Rynny i rury spustowe. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub 
powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.  
 

  



2.2. Blacha stalowa powlekana 

Blacha dachowa płaska na rąbek stojący stalowa powlekana systemowa o łącznej gr. min 

0,50mm, wymiary arkusza: dł. min./maks. 80/800 cm, szer. całkowita 50 cm do krycia dachów o 

min. nachyleniu 8°. Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie 

ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt 

zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. 

Kolor blachy na pokrycie – tożsamy lub zbliżony do naturalnego koloru blachy cynkowanej. 

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 

 

2.3. Łączniki 

Rąbek stojący mocuje się żabkami przybijanymi do poszycia. Do ich mocowania stosować 

gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

 

2.4. Rynny i rury spustowe 

Zastosować należy elementy rynien leżących Fi 120mm i rur spustowych Fi 100mm z blachy 

stalowej. 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Blachę przewozić przy zastosowaniu odpowiednich samochodów, powinna być ona 

zabezpieczona przed wzajemnym przesuwaniem się. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Podkłady pod pokrycia z blachy stalowej płaskiej powlekanej: 

Wymagania zgodnie z punktem 5.4. specyfikacji 0. 

 

5.2. Pokrycie z blachy stalowej płaskiej powlekanej z rolki: 

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od -15oC. Robót nie wolno również wykonywać na oblodzonej 

powierzchni. Krycie połaci dachowej należy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego 

i pasa okapowego. Pas usztywniający winien być wykonany z blachy powlekanej przeznaczonej 

do krycia połaci (0,5 do 0,6 mm) lub grubszej (0,75 mm) i przybity do deskowania gwoździami 

w dwóch rzędach mijankowo. Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia 

połaci dachowych. Na połaciach dachowych arkusze blach należy układać krótszymi bokami 

równolegle do okapu. Arkusze blach powinny być łączone ze sobą na rąbki stojące podwójne o 

wysokości od 25 do 45mm, a mocowanie ich do podkładu należy wykonywać za pomocą łapek 



tzw. „żabek”. Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50cm i 20cm od 

końca arkusza. Pokrycie koszy dachowych należy wykonywać wraz z jednoczesnym kryciem 

połaci pasem blachy wzdłuż koszy. Arkusze blachy należy łączyć z pasem koszowym na 

podwójny rąbek leżący. 

 

5.3. Obróbki blacharskie 

❖ obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

❖ roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 

w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 

5.4. Rynny stalowe 

❖ rynny powinny być wykonane z typowych członów odpowiadających ich długości handlowej 

i składane w elementy wieloczłonowe, 

❖ powinny być łączone w złączach poziomych na zakład; złącza powinny być klejone lub 

łączone „na wcisk” (w zależności od typu rynien), 

❖ rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 50 cm, 

❖ spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

❖ rynny powinny mieć zamontowane wpusty do rur spustowych, 

 

5.5. Rury spustowe stalowe 

❖ rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających ich 

długości handlowej i składane w elementy wieloczłonowe, 

❖ powinny być łączone w złączach pionowych na zakład, złącza powinny być klejone lub 

łączone „na wcisk” na całej długości, 

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

większych niż 2,5 m, 

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

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

❖ rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały pokryciowe 

a) Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równo rzędnym dokumentem. 



b) Materiały pokryciowe dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

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

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

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

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót ST-03.01 – m2 pokrytej powierzchni, 

– dla robót ST-03.03 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

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

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

❖ sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 

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

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

❖ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

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

później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (deskowania i łat), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

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

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 



– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

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

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

❖ sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

❖ sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

❖ sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

❖ sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 

ST-03.01 Pokrycie z blachy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża 

ST-03.02 Obróbki blacharskie. 

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

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy 

ST-03.03 Rynny i rury spustowe 

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

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy 

Powyższe zgodnie z dokumentacją kosztorysową powykonawczą. 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-EN 490:2000   Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 

 
 



6.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-04.01 STOLARKA 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wymiany stolarki okiennej drewnianej oraz drzwiowej drewnianej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 

W skład tych robót wchodzi: 

ST-04.01 Drzwi drewniane 

ST-04.02   Okna drewniane 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. Drzwi drewniane: 

• Ościeżnice – drewniane, wyposażone w uszczelkę z EPDM , 

• Skrzydła drzwiowe – skrzydła wytłaczane, do pomieszczeń sanitarnych z przeszkleniem oraz 

z dolną kratką wentylacyjną, do pozostałych pomieszczeń skrzydła pełne. Skrzydła należy 

wyposażyć w okucia oraz w klamkę z szyldem i wkładką. Kolor skrzydeł tak jak ościeżnic:  

• Pozostałe ustalenia - do produkcji stolarki drzwiowej (ościeżnicy oraz skrzydeł okiennych) 

powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom 

państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 

granicach 10–16%. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe 

niż podano poniżej. 

 Różnice wymiarów [mm] okien  drzwi 



wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 

powyżej 1 m   5  5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 

skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 

 powyżej 1 m 2 

 wysokość powyżej 1 m 2 

różnica długości przekątnych  do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 

 powyżej 2 m  3  3 

przekroje szerokość do 50 mm  1 

 powyżej 50 mm 2 

elementów grubość  do 40 mm – 1 

 powyżej 40 mm – 2 

grubość skrzydła   –  1 

 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 

stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 

ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 

minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

Należy impregnować: 

– elementy drzwi, 

– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 

środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB oraz zaleceniami Inżyniera, 

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 

składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego 

Zakładu Higieny. 



2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 

zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie 

czynników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni 

elementów od strony pomieszczenia. 

 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 

użytego do gruntowania. 

 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 

szybkoschnących wg BN-71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby 

ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe 

ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

–  

2.6. Okna drewniane  

–, sposób rozwierania okien przyjąć zgodnie z projektem i w porozumieniu z Inżynierem. 

2.6.1. Profile okienne drewniane  

2.6.2. Wzmocnienia stalowe okien drewnianych- należy stosować kształtowniki stalowe o 

przekroju dopasowanym do kształtów ramy i skrzydła. Kształtowniki stalowe powinny 

być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową o grubości co najmniej 275 g/m2 

2.6.3. Szkło - do szklenia okien należy stosować termoizolacyjne szyby jednokomorowe 

ciepłochronne o współczynniku dostosowanym przenikania ciepłą dostosowanym do 

obowiązujących Warunków Technicznych 

2.6.4. Uszczelki - do uszczelniania szyb stosować uszczelki okienne z materiałów wolno 

starzejących się, np. silikonu, kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM), 

silikonokauczuku. 

2.7. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 



Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.7. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 

ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2.  Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

❖ Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

❖ Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić pianką poliuretanową. 

❖ Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 

kotwionych w ościeżu. 

5.2.2. Osadzanie stolarki okiennej 

❖ Montaż ościeżnicy. 

❖ Obsadzenie ościeżnicy przy użyciu kotew stalowych ocynkowanych rozmieszczonych 



równomiernie na obwodzie w ilości co najmniej 2szt na jedną stronę, wraz z 

uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 

❖ Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 

❖ Wykonanie i uzupełnienie tynku ościeży do lica ściany i naruszonych tynków ściany. 

❖ Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. 

5.2.3. Osadzanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Przestrzenie podparapetowe należy 

starannie uszczelnić materiałem uszczelniającym (pianką poliuretanową). 

 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między 

skrzydłami 
+2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji ST-04.01 i ST-04.02  – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 



8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– wykonanie nowych otworów, 

– demontaż istniejącej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach po zdemontowanej uprzednio z 

uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 



7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-05.01 ROBOTY MUROWE 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji murowych związanych z realizacją zadania.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich ścian murowanych. Obejmują 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem murów, wykonywanych 

na miejscu.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: − naprawa 

fundamentu z cegieł, wykonanie i remont kominów z cegieł, odwzorowanie stanu istniejącego.;  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścian 

murowanych, zamurowań i przemurowań oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej.  

2.2.1. Zaprawa cementowo-wapienna  

- stosować zaprawę o wytrzymałości Rz=5,0MPa, - przygotowanie zapraw do robót murowych 

powinno być wykonywane mechanicznie, - zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 

mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, - do zapraw 

murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 

należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 

hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 

nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 

suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 

które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 



2.2.2. Woda zarobowa do zaprawy  

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

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2.3. Cegła pełna 

klasy 15 wg PN – B 12050 :1996 - wymiary l=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm, - masa 4,0 kg do 

4,5 kg, - powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej, - dopuszczalna liczba cegieł 

połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 

grubość cegły o długości powyżej 60 mm nie może przekraczać dla cegły 10 % cegieł badanych, 

- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16 %, - wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa, - 

gęstość pozorna 1,7 kg/dcm3 do 1,9 kg/dcm3, - współczynnik przewodności cieplnej 0,52 W/ 

mK do 0,56 W/ Mk, - odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15 0C – brak 

uszkodzeń po badaniu, - odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegłą puszczona z 

wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki, może natomiast wystąpić 

wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymogu nie 

powinna być większa niż: 2 na 15 sprawdzanych cegieł  3 na 25 sprawdzanych cegieł 5 na 40 

sprawdzanych cegieł  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 

powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do 

wykonania robót objętych niniejszą ST. Wykonawca powinien dysponować następujących 

sprzętem: − środkami transportu do przewozu materiałów, − betoniarkami do przygotowania 

zapraw, − sprzętem pomocniczym.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały 

można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

5.2. Roboty murowe  

W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami 

wyłącznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury poniżej 0°C stosuje się specjalne 

metody murowania. Elementy murowe (cegły, bloczki) powinny być wolne od zanieczyszczeń i 

kurzu. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin 

oraz z zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny być wznoszone odcinkami na długości 

naprawianego elementu . Przy murowaniu, zwłaszcza w okresie letnim, należy przed ułożeniem 

w murze polewać elementy ceramiczne lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne 

należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła 

mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. W przypadku przerwania robót na 

okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 

przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie 

ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Spoiny poziome powinny być 

grub. 12 mm (max 17mm; min 10mm) Spoiny pionowe powinny być grub. 10 mm (max 15mm; 

min 5mm).  



 

5.3. Przemurowania  

Zasady ogólne - przy wzmacnianiu ścian, słupów i innych elementów budynku zachodzi 

przeważnie konieczność wykonania robót zabezpieczających, mających na celu odciążenie 

wzmacnianych elementów. W takich przypadkach dokumentacja projektowa powinna określać 

rodzaj i sposób wykonania odpowiednich zabezpieczeń. Konieczność wykonania robót 

zabezpieczających, poza sytuacjami specjalnymi, na ogół nie zachodzi, gdy: wykonywane 

roboty wzmacniające nie zmieniają pracy układu konstrukcyjnego budynku i nie powodują 

przeciążenia elementów konstrukcyjnych tego układu, wykonuje się wymianę tylko niewielkiego 

fragmentu ściany murowanej, którego krótkotrwałe usunięcie nie osłabia układu 

konstrukcyjnego oraz nie powoduje znacznych przeciążeń sąsiednich odcinków ściany, 

wymienia się tylko fragment ściany, nad którym znajdują się elementy żelbetowe (wieniec, belka 

itp.) lub stalowe, które przekazują obciążenie z wyższych kondygnacji na sąsiednie jej elementy, 

nie powodując przeciążenia i zmiany układu konstrukcyjnego, wymianę fragmentu wykonuje się 

w ścianie mało obciążonej, przy czym chwilowe usunięcie jej części nie spowoduje 

przekroczenia dopuszczalnych naprężeń, stan techniczny nie wymagających wzmocnienia lub 

wymiany pozostałych części ściany jest bardzo dobry. We wszystkich pozostałych przypadkach 

należy bezwzględnie przed przystąpieniem do wzmacniania ściany wykonać odciążenie 

wzmacnianego jej fragmentu. Odciążenie nie może spowodować naruszenia stateczności 

budynku i jego poszczególnych elementów oraz przeciążenia sąsiednich elementów. Czasem 

niezbędne jest przeprowadzenie sprawdzających obliczeń obciążenia. Jako konstrukcję 

odciążającą stosuje się stemplowanie stropów od podłogi piwnicy na wszystkich 

kondygnacjach, na których wykonuje się przemurowanie ścian, przy czym rzędy stempli muszą 

być ustawione w pionie* Stemplowanie rozpoczyna się od ułożenia podwaliny z twardego 

drewna na której ustawia się stemple. Po stężeniu stempli deskami układa się na stemplach 

oczep, a następnie) pod każdym stemplem podbija się równocześnie dwa kliny aż do 

dociśnięcia oczepu do stropu. W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na 

otwory należy ułożyć nadproża. i bez prześwitów.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca 

kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: − 

dostaw materiałów, − kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), − 

grubość muru, − wymiary otworów okiennych i drzwiowych, − pionowość powierzchni i krawędzi, 

− poziomość warstw cegieł, − grubość spoin i ich wypełnienie, − zgodność użycia materiałów z 

wymaganiami projektu, − ocenę estetyki wykonanych robót. Materiały ceramiczne Przy odbiorze 

drobnowymiarowych elementów murowych należy przeprowadzić na budowie: − sprawdzenie 

zgodności klasy oznaczonej na wyrobie z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, − próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów 

i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności określenia jakości cegły 

przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 

odporności na działanie mrozu).  

6.3. Zaprawy 

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

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

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  



6.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej  

Dopuszczalne odchyłki [mm] mury spoinowane mury niespoinowane Mury z betonu 

komórkowego Zwichrowania i skrzywienia: – na 1 metrze długości – na całej powierzchni 3 10 

6 20 4 - Odchylenia od pionu – na wysokości 1 m – na wysokości kondygnacji – na całej 

wysokości 3 6 20 6 10 30 3 6 15 Odchylenia każdej warstwy od poziomu – na 1 m długości – 

na całej długości 1 15 2 30 2 30 Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m długości – na 

całej długości 1 10 2 10 - - Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: ±10 do 100 

cm szerokość +6; –3 +6; –3 wysokość +15; – 1 +15; –10 ponad 100 cm szerokość +10; - 5 +10; 

– 5 wysokość +15; - 10 +15; –10 7.  

 

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Odbiór 

robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Podstawę do odbioru 

robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: - dokumentacja techniczna, - 

dziennik budowy, - zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, - 

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, - protokoły odbioru materiałów i 

wyrobów, - wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, - ekspertyzy 

techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

 

7.2. Jednostki obmiarowe  

Jednostką obmiarową robót jest – m3 dla uzupełnień fundamentów oraz kominów. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze.  

 

8. ODBIORY ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 

8.2. Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: o sprawdzenie zgodności klasy 

oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

o próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: - wymiarów i kształtu cegły, - liczby 

szczerb i pęknięć, - odporności na uderzenia, - przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

zawartość margla. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną 

należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu).  

 

 

 



8.4. Zaprawy 

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

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

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 

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

wykończeniowych.  

 

8.5.1. Obrys murów  

Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać – ± 20mm w wymiarach poziomych 

pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji – ± 50 mm w wymiarach poziomych i 

pionowych całego budynku  

8.6. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy,  

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

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

8.7. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują:  

− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  

− wytyczenie elementów do naprawy,  

- wykonanie kominów 

− przygotowanie zaprawy,  

− transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie,  

− wykonanie napraw, naroży,  

− przemurowanie murów,  

− zamurowania,  

− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,  

− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.  



 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

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

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

− PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  

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

powszechnego użytku.  

− PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

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

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

powszechnego użytku.  

− PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

− PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  

− PN-86/B-30020 Wapno. 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

− PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

− PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

− PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.  

− PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.  

− PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.  

− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

− PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia 

 

8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-06.01 ROBOTY CIESIELSKIE – NAPRAWA STROPU 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu 

do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1. •Określenia podstawowe Określenia i 

nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie: -wymianę lub wzmocnienie 

uszkodzonych belek stropowych -usunięcie polepy -wykonanie podłogi z płyty O SB gr 22mm  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne" Wykonawca 

odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Techniczną, 

Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera(Inspektora Nadzoru). Wykonawca 

będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami interesów 

przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy 

wykonywaniu robót określonych umową.  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „warunki ogólne" Wszelkie materiały do 

wykonywania remontu stropu drewnianego parteru powinny odpowiadać wymaganiom 



zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2. Wymagania szczegółowe.  

Konstrukcja drewniana: 1 .Krzywizna podłużna a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 

10 mm - dla grubości do 75 mm Wichrowatość 6% szerokości Krzywizna poprzeczna 4 % 

szerokości Płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 

granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. b)wilgotność drewna stosowanego na 

elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 4. dla konstrukcji na wolnym powietrzu 

- 23 % 5. dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20 % c) tolerancje wymiarowe 

tarcicy • odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe : w szerokości: do + 3 mm lub do 

- lmm w grubości: do +1 lub do -1 mm odchyłki wymiarowe dla bali jak dla desek odchyłki 

wymiarowe łat nie powinny być większe : * dla łat o grubości do 50 mm: - w grubości: + - 1 mm 

-w szerokości: +2 lub - 1 mm dla łat o grubości powyżej 50 mm: - w grubości: + 2 mm lub - 1 

mm -w szerokości: +2 lub - 1 mm 6.odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości 

nie powinny być większe niż +3 mm i - 2 mm 7.odchyłki wymiarowe belek na grubości i 

szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i - 2 mm 8.Spasowanie połączeń ciesielskich - 

szczelina między łączonymi elementami nie większa niż 2 mm Impregnaty do drewna Wszystkie 

elementy drewniane powlekać dwukrotnie preparatem Ogniochronna, o działaniu przeciw 

grzybom, owadom i przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcją użycia tych 

preparatów - wraz z istniejącą konstrukcją jak i elementami nowymi. Dopuszcza się użycie 

innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. Do ochrony drewna przed 

grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane 

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

stosować środki: środki do ochrony przed grzybami i owadami, środki do zabezpieczenia przed 

sinizną i pleśnieniem, środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  

 

2.3.Deklaracja zgodności.  

Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału , zastosowane składniki 

wyniki badań kontrolnych , okres w którym wyprodukowano daną partię materiału.  

 

3.SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  

3.2. Wymagania szczegółowe.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : środkami transportu do przewozu 

materiałów, piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych, rusztowaniem do 

wykonywania więźby na wysokości, żurawiem do transportu pionowego materiałów, sprzętem 

pomocniczym.  

 

4.TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Warunki ogólne „ Materiały można 

przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  



5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne"  

 

5.2.Wymagania szczegółowe.  

Konstrukcja drewniana stropu • Ocenę stanu technicznego stropu należy wykonać przy udziale 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrane elementy przeznaczone do wzmocnienia lub 

wymiany końcówek należy wzmocnić zgodnie z projektem oraz przybliżonymi obliczeniami 

kierownika budowy sprawdzonych przez inspektora nadzoru stosując złącza gwoździowane lub 

śrubowe. Przed impregnacją starych elementów konstrukcji więźby należy najpierw oczyścić je 

z kurzu a części skorodowane do zdrowego drewna. Nowo montowane elementy drewniane 

stykające się z murem lub betonem winny być w miejscach styku zabezpieczone warstwą 

izolacyjną np. warstwą papy izolacyjnej. Przy izolacji końcówek belek stropowych należy 

pamiętać o zachowaniu przestrzeni wentylacyjnej między czołem belki a ścianką gniazda 

montażowego oraz nieizolowaniu czoła belki. Montaż płyt O SB wykonać na uprzednio 

wykonanym ruszcie ze zdemontowanych łat dachowych (rozstaw łat 40 cm) i przez 

przymocowanie wkrętami do drewna. Płaszczyzna podłogi nie podlega poziomowaniu a jedynie 

wyrównaniu podłoża umożliwiający prawidłowy montaż płyt podłogowych. Wyrównanie podłoża 

wykonać podkładkami pod łaty wykonanymi z drewna twardego. Łączenie płyt podłogowych 

wykonać na styk. Szczeliny między stykami płyt podłogowych nie większe niż 3 mm. Wszystkie 

elementy drewniane zabezpieczyć antykorozyjnie przez odpowiednie nasączenie impregnatem.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca 

kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

dostaw materiałów, zgodność wykonania z projektem, stateczność układu, prawidłowości 

wykonania robót (geometrii i technologii), połączeń elementów, prawidłowość wykonania detali, 

ocenę estetyki wykonanych robót.  

6.1 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Warunki ogólne" Jednostkami obmiaru są: - 1 m3 

wykonanej wymiany belek Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki 

ogólne" stropowych -1 m wykonanego wzmocnienia belek stropowych -1 m2 wykonanej 

powierzchni.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

 

7.1 Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne".  

7.2 Szczegółowe zasady odbioru Robót.  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 



8 ROZLICZENIE ROBÓT  

8.1 Ustalenia ogólne  

 

8.2.Płatności  

Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z 

obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę ryczałtową ustalona w 

Umowie. Cena robót obejmuje poza robotami podstawowymi: dostarczenie materiałów, Ceny 

jednostkowe obejmują: dostawę materiałów, montaż elementów konstrukcyjnych, impregnacje, 

badania na budowie i laboratoryjne. uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA  

- Dokumentacja projektowa  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

- PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

- PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  

- PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze 

zmianą PN-B-03150:2000/Azl :2001. 

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

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

drewna okrągłego i tarcicy. 

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

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

- PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 

- PN-D-01012 Tarcica. Wady. 

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia. 

 

9. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ST-07.01  

Lekkie ściany gipsowo-kartonowe  

 

1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem lekkich obudów gipsowo-kartonowych w 

systemie szkieletowym.  

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST.  

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

celu wykonanie ścianek działowych G-K  

 

 



1.4. Określenia podstawowe.  

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

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

dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02  

2.1.2. Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997 

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. 

odpowiedniej aprobaty technicznej  

2.1.4. Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn.  

2.1.5. Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.  

2.1.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102  

2.1.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250  

 

3. Sprzęt  

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla 

danego rodzaju robót.  

 

4. Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami 

producenta materiałów.  

 

5. Wykonanie robót  

 

1.Przygotowanie podłoży.  

Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i 

ścianki z płyt g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków klejonych 

bezpośrednio do podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości 

lub szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie 

powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian 

należy skuć. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 6 mm 

na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, belkami itp. Ściany i sufity przed położeniem 

suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha.  

 

2. Profile przyłączeniowe  

Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych 

elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej 

dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą 

uszczelniającą.  

 

3. Profile słupkowe  

Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW 

słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 

rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. 

Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest 

wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do 

płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie 



jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw 

pomiędzy pierwszym i drugim profilem.  

 

4. Pokrycie strony jednej ściany  

Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp 

między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa 

płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie 

rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 

10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć 

stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się 

do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w 

stosunku do pierwszej warstwy.  

 

5. Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą  

Po zapłytowaniu strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej), należy 

umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 

Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty 

zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich 

wkrętach wkręcanych w profile.  

 

6. Ścianki instalacyjne  

Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy pamiętać, że 

wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa 

szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną 

konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną. Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, 

dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej 

stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty 

gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo 

stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń 

z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie 

jednowarstwowe. W tym przypadku wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza i należy 

podawać jak dla ściany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla ściany 3.40.02 dla profili 

CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty 

GKBI w obydwu warstwach. Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne 

stelaże montażowe, które przejmują dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. 

Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony 

armatury) można przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za 

pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od 

armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie 

izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach 

ściany instalacyjnej. W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian 

konstrukcyjnych można wykonać ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji 

okładziny ściennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o średnicy nie większej niż 90 mm, lub ścianki 

instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki może być równa wysokości 

pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry będzie półka. 

Pokryciem takiej konstrukcji powinna być podwójna warstwa płyty GKBI lub pojedyncza płyty 

Grubas  

 

6. Kontrola jakości  

 

6.1. Kontrola jakości materiałów.  

a)przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem 

technicznym i zamówieniem,  



b)wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 

odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości przez producenta - powinien 

zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,  

c)materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,  

d)nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm,  

e)nie należy stosować materiałów przeterminowanych,  

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika 

budowy.  

 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  

 

8. Odbiór robót  

Sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do 

których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien 

obejmować sprawdzenie: stanu podłoża, jakości zastosowanych materiałów, jakości i 

dokładności wykonania stelaży, Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy 

przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie: zgodności 

ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych 

wyrobów budowlanych, prawidłowości przygotowania podłoży, sprawdzenie prawidłowości 

zamocowania płyt, sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, 

narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z 

sufitem, sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 

grubości tynku, wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, Odbiór gotowych tynków i 

ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja 

powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 

pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 

przyjęty.  

 

9. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 tynków i ścianek wykonanych zgodnie z zamówieniem i 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

  



10. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ST-08.01  

POSADZKI CEMENTOWE  

Obejmuje czynności związane z wykonaniem posadzek cementowych zawarte w przedmiarze 

robót .  

 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonaniem posadzek cementowych.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i odbiór wszystkich robót posadzkarskich związanych z wykonaniem 

posadzek cementowych w pracowni 6P.  

 

1.3. Zakres robót objętych  

Specyfikacją techniczną W ramach robót budowlanych przewiduje się wykonanie robót 

posadzkarskich obejmujących: – rozebranie podłogi z desek na legarach, – oczyszczenie i 

gruntowanie szczepne podłoża betonowego, – wykonanie posadzki cementowej zatartej do 

połysku, – montaż progu drewnianego w wejściu. Przedmiotem opracowania jest określenie 

wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań 

w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 

posadzek.  

 

1.4 Określenia podstawowe posadzka  

– wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni podłoże  

– element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, podkład betonowy  

– wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się 

posadzkę wykładzina  

– suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. posadzka cementowa  

- wykonana z zaprawy cementowej, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości wierzchnia 

warstwa  

-ścieralna wykonana wraz z cokolikami cementowymi.  

 

2. MATERIAŁY PODKŁADY I POSADZKI CEMENTOWE I BETONOWE  

1. W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy może 

być wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 

albo 25, albo innego cementu wskazanego w projekcie.  

2. Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych 

dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadające normie PN-B/79-06711. 

3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne stosowane 

do betonu zwykłego. Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40 mm 

nie powinien być większy niż 8 mm, a w podkładach o grub. powyżej 40 mm - 16 mm.  

4. Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby 

domieszki uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne 

zapraw i betonów. Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium 33 

zakładowe. Warunki dostawy: Każdy materiał dostarczony na plac budowy powinny pochodzić 

z jednego źródła. Pochodzenie materiału i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce 

technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wykonawca powinien: − dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości 

całej zamawianej partii materiału, − dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw 

wynikającej z harmonogramu robót, − zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o 



jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierający następujące dane: a) 

nazwę i adres producenta b) datę i numer kolejny badania, c) oznaczenie wg PN –B-..... d) 

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie  

 

3. SPRZĘT  

Sprzęt używany do realizacji podkładów i posadzek musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Do realizacji podkładów i posadzek służą : - agregat do produkcji i podawania 

zapraw, środek transportowy  

 

4. TRANSPORT  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE  

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym na gruncie  

1. Konstrukcje podłóg układanych na podłożu betonowym, położonym na gruncie (np. w 

pomieszczeniach niepodpiwniczonych), powinny zapewniać ochronę przed wilgocią gruntową 

oraz wymaganą izolacyjność cieplną.  

2. Konstrukcja podłogi na podłożu wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 

może mieć izolację cieplną tylko na szerokości 1 m wzdłuż styku podłoża ze ścianą zewnętrzną. 

Jeżeli podłoga jest zagłębiona więcej niż 1 m poniżej poziomu terenu , wykonywanie izolacji 

cieplnej nie jest wymagane.  

3. Grubość warstwy izolacji cieplnej powinna być określona wg wymagań aktualnej normy 

państwowej dotyczącej ochrony cieplnej budynków.  

4. Izolację przeciwwilgociową należy układać bezpośrednio pod konstrukcją podłogi, na 

powierzchni podłoża.  

1. Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagających 

instalacji odwadniającej (np. w łazienkach w budynkach mieszkalnych) powinny być wykonane 

wg wymagań podanych dla podłóg suchych, z tym że użyte materiały powinny być odporne na 

wodę, a posadzka wykonana szczelnie.  

2. W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji 

odwadniającej, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje 

wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej. Izolację wodoszczelną należy 

układać bezpośrednio pod posadzką.  

3. Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien 

wynosić: a) w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym - 1%, b) w obiektach 

budownictwa przemysłowego - 1,5%.  

4. Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz 

połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej 

spływała do kanalizacji.  

Dylatacje w konstrukcjach podłóg  

1. W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 

przeciwskurczowe.  

2. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w 

miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności 

cieplnej i pęcznienia materiałów.  

3. Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów 

konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża 

albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie 

szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości 

podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg.  

4. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub 

betonu . Powinny one dzielić powierzchnię nie większej 36 m2 przy długości boku prostokąta 



nie przekraczającej 6 m . Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno 

przekraczać 5 m2 przy największej długości boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w 

podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3 – 1/2 

głębokości podkładu.  

 

5.1. Podkłady  

PODKŁADY POSADZKOWE CEMENTOWE I BETONOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE  

1. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

2. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 

izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 

3. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi 

oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu 

cementowego nie powinna być mniejsza niż:  

a) podkładu związanego z podłożem - 25 mm ,  

b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,  

c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o dużej 

ściśliwości (np. z wełny mineralnej) - 40 mm,  

d) jak w p. c), lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu 

sztywnego) - 35 mm.  

4. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 

niż: na ściskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.  

5. Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub 

prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu  

6. Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na 

zawilgocenia powinien być przed wykonaniem podkładu osłonięty warstwą ochronną.  

7. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej 

lub dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  

8. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy albo paskiem izolacyjnym umieszczonym wzdłuż ścian o szerokości równej 

wysokości konstrukcji podłogi . Pasek izolacyjny powinien być punktowo przymocowany do 

ściany (np. asfaltową pastą emulsyjną).  

9. W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:  

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,  

b) oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach.  

10. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub 

betonu . Powinny one dzielić powierzchnię nie większej 36 m2 przy długości boku prostokąta 

nie przekraczającej 6 m . Nie wolno powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 

5 m2 przy największej długości boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie 

cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3 – 1/2 głębokości 

podkładu.  

11. Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien 

być wykonany ze spadkiem.  

WYKONANIE  

1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5°C.  

2. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne 

zmieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa 

powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka 

betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gestoplastyczną.  

3. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej ; 

ilość cementu w podkładach cementowych nie powinna być większa niż 400 kg/m3 .  



4. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po 

przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 

zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i 

zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub 

nakładania drobnoziarnistej zaprawy.  

5. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, 

przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

6. Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę o grubości 

równej połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia - uzupełnienie mieszanką betonową 

do pełnej grubości podkładu. Grubość poszczególnych warstw powinna być wyznaczana za 

pomocą listew kierunkowych o odpowiedniej wysokości.  

7. W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe 

przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokość 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw 

szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach – 2-2,5-krotnej ich 

szerokości , jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej.  

8. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

PODŁOŻE Z GŁADZI CEMENTOWEJ 1. Podłoże z gładzi cementowej powinno spełniać 

wymagania ogólne podane w p. „WYMAGANIA PODSTAWOWE” 

2. Podłoże z gładzi cementowej ułożonej na płytach żelbetowych lub na podkładzie z betonu 

powinno mieć grubość nie mniejszą niż 20 mm i być wykonane z zaprawy cementowej klasy nie 

niższej niż 10 MPa, przy równoczesnym zachowaniu następujących wymagań: - zaprawa 

powinna być ułożona na podłożu oczyszczonym i zmytym wodą, - zaprawa powinna wypełnić 

styki płyt prefabrykowanych i nie powinna wystawać ponad powierzchnię płyty, - powierzchnia 

gładzi cementowej powinna być zatarta na ostro packą drewnianą, - po wykonaniu gładź 

powinna być pielęgnowana przez kilka dni przez polewanie wodą - w przypadku braku opadów 

deszczowych i wysuszona w sposób naturalny przez 7-14 dni do uzyskania wilgotności nie 

większej niż 6%, - na powierzchni podłoża nie powinny występować spękania (z wyjątkiem rys 

skurczowych) , wysuszoną oraz oczyszczoną gładź cementową należy zagruntować - 

jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od potrzeb określonych przez projektanta - roztworem 

asfaltowym do gruntowania lub emulsją asfaltową; nie należy stosować do gruntowania podłoża 

emulsji asfaltowej kationowej; w przypadku gruntowania metodą mechaniczną (natrysk) gładź 

cementowa musi być dodatkowo odpylona, - dopuszcza się zagruntowanie gładzi po związaniu 

zaprawy (na drugi lub trzeci dzień od daty jej wykonania), ale tylko w przypadku braku 

możliwości pielęgnowania jej przez polewanie wodą; gruntowanie powinno być wykonane 

emulsją lub rozcieńczoną dyspersyjną masą asfaltową; utworzona powłoka gruntująca powinna 

zabezpieczać gładź przed nadmierną utratą wilgoci W takim stopniu, aby podłoże uzyskało 

wymaganą wytrzymałość na ściskanie, - roboty pokrywcze można rozpocząć, jeśli powłoka 

gruntująca na gładzi jest sucha, równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność 

do gładzi  

3. Podłoże z gładzi cementowej na płytach izolacji termicznej powinno mieć grubość 35-40 mm 

przy równoczesnym zachowaniu następujących wymagań : - nie należy wykonywać gładzi na 

twardych płytach z wełny mineralnej , - gładź na płytach izolacji termicznej powinna być 

wykonana z zaprawy cementowej o konsystencji gęstoplastycznej i o wytrzymałości na 

ściskanie nie mniejszej niż 8 MPa, - płyty izolacji termicznej, z wyjątkiem płyt styropianowych, 

powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem wodą zarobową z zaprawy cementowej lub 

wodą z opadów atmosferycznych albo wodą pochodzącą z pielęgnacji gładzi; zabezpieczenie 

takie można wykonać stosując papę asfaltową (dopuszcza się papę izolacyjną) lub folię sklejoną 

na zakładach, - do gruntowania gładzi cementowej wykonanej na płytach styropianowych należy 

stosować emulsję nie wolno stosować do gruntowania roztworu asfaltowego, - jeżeli gładź 



cementowa na płytach izolacji termicznej jest zbrojona siatką, to arkusze lub pasma siatki 

powinny być łączone na zakład o szerokości nie mniejszej niż 5 cm. 5.2.Posadzki betonowe i z 

zaprawy cementowej  

Wymagania podstawowe  

1. Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno lub 

dwuwarstwowe:  

a) z zaprawy cementowej lub mieszanki betonowej,  

b) z betonu odpornego na ścieranie,  

c) lastrykowe,  

d) posadzki z płytek lastrykowych lub płyt betonowych.  

2. Posadzki na spoiwie cementowym należy wykonywać zgodnie z zaleconą recepturą. Przy 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie projekt powinien określać również wymaganą 

odporność na ścieranie. Przy posadzkach lastrykowych projekt powinien określać również 

rodzaj kruszywa dla warstwy wierzchniej. 

3. Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość na 

ściskanie określoną w projekcie w zależności od przewidywanych obciążeń użytkowych nie 

niższą jednak niż: 37 a) przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie- 16 MPa, b) przy 

posadzkach pozostałych - 10 MPa.  

4. Beton odporny na ścieranie powinien mieć klasę co najmniej B-25. Inne posadzki na spoiwie 

cementowym powinny wykazywać wytrzymałość na ściskanie co najmniej 20 MPa, a na 

zginanie co najmniej 4 MPa.  

5. Posadzki na spoiwie cementowym powinny, być związane z podkładem lub podłożem. 

zawartość cementu w posadzce nie powinna przekraczać zawartości cementu w podkładzie lub 

podłożu więcej niż o 100 kg/m3 . Jeżeli różnica ta wynosi więcej niż 50%, między podłożem a 

posadzką powinna być wykonana warstwa wyrównawcza o grubości co najmniej 20 mm z 

betonu lub zaprawy o zawartości ok. 300 kg cementu na 1 m3 betonu. W dwuwarstwowych 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie zawartość cementu w warstwie spodniej powinna 

wynosić co najmniej 450 kg/m3 .  

6. W posadzkach na spoiwie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w 

miejscach i o szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku oraz szczeliny:  

a) izolacyjne: - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 

budynku (ścian, fundamentów pod maszyny, słupów itp.), - dzielące fragmenty posadzki o 

wyraźnie różniących się wymiarach, - w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia 

rozciągające (np. nad krawędziami płyt stropowych na podporach), - wzdłuż linii 

rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzajeposadzki.  

b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z betonu zwykłego i 

zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na 

ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze od podanych odstępy szczelin 

przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba się liczyć z większym 

skurczem (np. przy posadzkach na wolnym powietrzu).  

7. Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 

wewnątrz budynku oraz 2-2,5 m2 na zewnątrz budynku za pomocą pionowych wkładek z 

materiału podatnego na szlifowanie (np. z płaskownika mosiężnego, paska z polichlorku winylu) 

osadzonych w podkładzie.  

8. Szczeliny dylatacyjne w dwuwarstwowych posadzkach z betonu odpornego na ścieralne 

powinny być wykonane i uszczelnione.  

9.Grubość posadzek, powinna wynosić nie mniej niż:  

a) posadzek cementowych związanych z podkładem lub podłożem - 25 mm, ułożonych na 

poziomej warstwie izolacyjnej - 35 mm, ułożonych na warstwie izolacji cieplnej lub 

przeciwdźwiękowej - 40 mm (przy posadzkach dwuwarstwowych - warstwa użytkowa 15 mm, 

podkład 25 mm),  



b) posadzek z betonu odpornego na ścieranie, związanych z podłożem lub podkładem 40 mm 

(przy posadzkach dwuwarstwowych - warstwa użytkowa 10 mm, warstwa spodnia 30 mm),  

c) posadzek lastrykowych - 50 mm, w tym warstwa użytkowa - 15 mm. 10. Jeżeli projekt 

przewiduje barwną posadzkę, do barwienia zaprawy powinny być użyte pigmenty odporne na 

działanie cementu w ilości nie większej niż 10% masy cementu.  

11. Jeżeli projekt przewiduje spadki posadzki - powinny być one wyrobione w podkładzie lub 

podłożu. Szczeliny dylatacyjne muszą występować w liniach wododziałów.  

12. Pola posadzki lastrykowej, o powierzchni większej niż 4 m2 wewnątrz budynku oraz 3 m2 

na zewnątrz budynku (np. na tarasie) powinny być wzmocnione siatką stalową ułożoną na 

powierzchni warstwy spodniej (podkładu), bezpośrednio pod warstwą lastrykową.  

Wykonanie posadzki  

1. Do wykonania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

2. W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki temperatura powietrza nie powinna 

być 38 niższa niż 5 °C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 

rozpoczęciem robót. Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w 

pomieszczeniach przed rozpoczęciem robót.  

3. Podłoże lub podkład powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej. 

Podział podłoża lub podkładu szczelinami dylatacyjnymi powinien być zgodny z wymaganiami 

podanymi w „Wymaganiach ogólnych”.  

4. Podłoże gruntowe wzmocnione ubitym tłuczniem kamiennym powinno być wyrównane przez 

zalanie rzadką zaprawą cementową marki 16.  

5.Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą "świeże na świeże", tj. 

bezpośrednio po jego wstępnym stwardnieniu. Jeżeli posadzka ma być ułożona na wcześniej 

wykonanym podłożu lub podkładzie - jego powierzchnia powinna być schropowacona przez 

nakłucie i nasycona wodą. Na tak przygotowany podkład należy nanieść rzadką zaprawę 

cementową 1 : 3 i wetrzeć ją w podkład za pomocą szczotki, a następnie układać warstwę 

posadzki.  

6. Przy posadzkach barwionych pigment powinien być dokładnie wymieszany z zaprawą 

przeznaczoną do wykonania warstwy wierzchniej - w posadzkach dwuwarstwowych lub z całą 

zaprawą - w posadzkach jednowarstwowych.  

7. W posadzkach z zaprawy cementowej, mieszanki betonowej lub lastrykowej maksymalna 

wielkość ziarn kruszywa nie powinna przekraczać 1/3 grubości posadzki. W posadzkach 

odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziarn kruszywa wynoszą: przy 

grubości warstwy 10 mm - 4 mm, przy grubości warstwy 20 mm - 8 mm, powyżej 30 mm-16 

mm.  

8. Do zaprawy cementowej lub mieszanek betonowych mogą być stosowane dodatki chemiczne 

(np. uplastyczniające; uszczelniające, przyspieszające wiązanie) na podstawie receptur 

laboratorium zakładowego.  

9. Mieszankę betonową, zaprawę cementową lub mieszankę lastrykową, z której wykonano 

posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.  

10. Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić płaszczyznę poziomą albo o 

określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych 

jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 5 mm. Odchylenia 

powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż 5 mm 

na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w 

projekcie spadku.  

11.Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem 

(np. z powodu upałów, przeciągów) i nie powinna być udostępniona do chodzenia wcześniej niż 

po 3 dniach od wykonania. W ciągu 28 dni posadzka powinna być chroniona przed mrozem.  

12. Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy 

wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności Poszczególnych ziarn kruszywa. 



Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym 

dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.  

13. Czysta i sucha powierzchnia posadzki lastrykowej powinna być natarta olejem lnianym.  

14. Posadzki z płytek lastrykowych powinny być wykonane według zasad obowiązujących przy 

płytkach ceramicznych (kamionkowych, klinkierowych), a posadzki z płyt betonowych według 

zasad obowiązujących przy płytach kamiennych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 „Wymagania 

ogólne”, reszta jak poniżej.  

Należy sprawdzić zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową.  

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 

każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 

robót lub wpisów do dziennika budowy.  

 

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze  

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem podkładów i posadzek należy do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy 

porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający 

może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku 

tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  

 

6.2. Kontrola materiałów  

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji Aprobaty Technicznej 

IBDiM i atesty materiałów. Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 

przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.  

 

6.3. BHP i ochrona środowiska  

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy 

ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia 

i papierosów w pobliżu wykonywanych prac. Przy wykonywaniu podkładów i posadzek 

występuje cement. Reaguje on z woda alkalicznie, dlatego należy chronić oczy i skórę. Przy 

bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór obejmuje:  

 

7.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW  

1. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  

2. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.  

3. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z właściwymi normami.  

4. Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez 

upoważnione laboratoria.  

 



7.2. ODBIORY MIĘDZYFAZOWE  

Odbiór podkładu pod izolację przeciwwilgociową i chemoodporna.  

Odbiór powinien obejmować:  

a) sprawdzenie materiałów  

b) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu,  

c) sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych,  

 

Odbiór przed układaniem podkładu.  

Odbiór powinien obejmować:  

a)sprawdzenie materiałów  

b)sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,  

Odbiór podkładu  

1. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,  

- podczas układania podkładu,  

- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości.  

 

2. Odbiór powinien obejmować:  

a) sprawdzenie materiałów  

b) sprawdzeniu prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest 

ona wymagana,  

c) sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 

d) sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; 

badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych i anhydrytowych. 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych  

1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:  

a) temperaturę pomieszczeń,  

b) wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),  

c) wilgotność podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych).  

2. Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu 

umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła 

ciepła.  

3. Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hydrografu 

umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu.  

4. Badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego 

karbidowego lub metodą suszarkowowagową. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna 

wynosić przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 

150 m2 - dodatkowo jedno badanie.  

7.3. Odbiór końcowy robót podłogowych wymaga  

1. Odbiór posadzki powinien obejmować:  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki;  

c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić - zależnie od 

rodzaju posadzki - przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie,  

d) sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.)  

e) sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie;  

f) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych 

itp.  

2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń 

z dokładnością 1 m, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 



3.Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub 

cokołów;  

4. Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na ścieranie, jeżeli wymaganie 

zostało określone w ST. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawy i rozporządzenia  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

Normy PN-83/B-O6256 Beton odporny na ścieranie  

PN-79/B-O6711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Instrukcje i aprobaty 

techniczne producenta i dostawcy materiałów. 

 

 

11. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ST-09.01  

Podłogi drewniane 

 

1 WSTĘP  

 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania oraz odbioru robót w zakresie podłóg drewnianych  

 

1.2 Zakres stosowania SST  

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 SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

podłogi drewnianej z desek podłogowych i parkietów. Specyfikacja obejmuje wykonanie podłogi 

drewnianej na legarach, na betonie, wylewce samopoziomującej oraz renowację istniejących 

podłóg drewnianych. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności 

materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie i renowację podłogi oraz jej odbiór.  

 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi norma oraz określeniami 

podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. Podłogi z desek iglastych, zwane 

potocznie podłogami białymi, należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określić 

konstrukcje podłogi, rodzaj drewna i grubość desek. Projekt powinien również określić miejsce 

łączenia w dużych pomieszczeniach, sposób rozwiązania styku posadzki z desek z innymi 

posadzkami oraz sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej.  

 

 

 



1.6 Dokumentacja robót  

Dokumentację robót stanowi: - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 3.07.2003 r. (jeżeli występuje) - projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 

r. nr 202, poz.2072), - dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 

r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), - aprobaty 

techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), - 

protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 

badań kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza.  

 

2 MATERIAŁY  

 

2.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2 Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót podłogowych 

powinny mieć: - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 

normami, - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, - Certyfikat 

na znak bezpieczeństwa, - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru norm polskich, Sposób transportu i składowania powinien być zgodny 

z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest 

posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  

 

2.2 Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania podłóg powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. I. Deski podłogowe powinny być wykonane z 

tarcicy iglaste j ogólnego przeznaczenia klasy nie niższej niż: K24. Szerokość desek powinna 

byś dostosowana do potrzeb oraz zaakceptowana przez Zamawiającego. Deski podłogowe 

iglaste powinny; być tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowiła powierzchnię 

spodnią deski. Powierzchnią ta powinna być nasycona solnym preparatem przeciwgrzybowym. 

- wilgotność desek nie powinna przekraczać 14% - legary powinny być wykonane z listew, łat 

lub bali obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj o przekroju co najmniej 30X63 mm. - wilgotność 

drewna legarów nie powinna być wyższa niż 18%; - listwy działowe powinny mieć grubość 

równą grubości desek podłogowych i szerokość 38-45 mm: Powierzchnie kryte listew 

działowych powinny być zaimpregnowane solnym preparatem przeciwgrzybowym. Listwy 

podłogowe przyścienne lub cokoły powinny być z drewna iglastego i odpowiadać wymaganiom 

jak wyżej. Do przybijania desek do legarów powinny być stosowane gwoździe o długości równej 

2,5-3 krotnej grubości desek. II. Deszczułki posadzkowe winny spełniać następujące 

wymagania techniczne: - wymiar klepki wg wskazań Zamawiającego w zależności od 

pomieszczeń, - deszczułki posadzkowe dębowe kl. I, - wilgotność max 8% - twardość wg 

Brinella - 1,45 -1,75 Mpa - nasiąkliwość (po 24 h) - 1,5 % - ścieralność na aparacie Stuttgart - 

max 0,13 mm Deszczułki posadzkowe (parkiet z drewna liściastego dębowego) zgodnie z PN-

EN 13647:2004. III. Listwy podłogowe przyścienne dębowe o wysokości zależnej od 

pomieszczenia wg wskazań Zamawiającego. - w razie potrzeb pustką na ułożenie kabli 

instalacyjnych (kable elektryczne, komputerowe, telefoniczne, antenowe, inne), maskujące 

szczeliny dylatacyjne pozostałe po ułożeniu podłóg.(parkiet, panele, terakota, wykładziny) 

posiadające atest PZH, 4 - odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych (pomieszczenia 

mieszkalne i biurowe). IV. Lakier podkładowy i lakier nawierzchniowy połysk o bardzo wysokiej 

odporności na ścieranie i zarysowania przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej. Wg. 



zaleceń Zamawiającego w zależności od pomieszczenia: - lakiery wodne, - lakiery 

rozpuszczalnikowe jedno- i dwuskładnikowe, - lakiery chemoutwardzalne. VI. Olejowanie 

parkietów - olej np. Natural Parkett und Fußbodenöl - twardy wosk nabłyszczający np. Natural 

Hartglanz – Wachs - roślinne mydło olejowe np. natural Pflanzenöl – Seife - pielęgnacyjny olej 

woskowy np. Natural Pflege – Wachsöl VI. Podkłady pod podłogi z desek lub parkiety stanowią: 

- legary drewniane z listew, łat lub bali obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj o przekroju co 

najmniej 30X63 mm. - płyty drewnopochodne OSB gr. 10-20mm - wylewki samopoziomujące 

wyrównująco-wzmacniające Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne 

określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.  

 

3 SPRZĘT I NARZĘDZIA  

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

3  

 

3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  

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 ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Przedmiarze, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

Umową. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Jeżeli przedmiar lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska niego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. Sprzęt do 

wykonywania prac musi być sprawny technicznie i gwarantować ograniczenie wytwarzania pyłu 

podczas obróbki drewna. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: – 

cykliniarka mechaniczna bezpyłowa – cykliniarka, lub cyklina ręczna – papiery ścierne o różnej 

gradacji  

 

4 TRANSPORT  

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 

4  

4.2 Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

 

 

 



5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5  

5.2 Wykonanie robót I.  

Posadzki z desek iglastych mogą być układane:  

1. na drewnianych belkach stropowych, z uwzględnieniem odpowiedniego wypełnienia 

izolacyjnego między belkami,  

2. na legarach ułożonych na ciągłych podkładkach materiału izolacyjnego tłumiącego dźwięki 

uderzeniowe lub z zastosowaniem wypełnienia przestrzeni między legarami odpowiednią 

warstwą izolacji cieplnej,  

3. na warstwach wyrównawczych uprzednio przygotowanych i zagruntowanych. Przed 

przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone roboty ogólnobudowlane w 

pomieszczeniach. Konstrukcja podłogi powinna zapewnić możliwość wentylacji przestrzeni pod 

posadzką. Belki stropowe lub legary stanowiące podkład pod posadzkę z desek iglastych 

powinny być ze wszystkich stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem 

przeciwgrzybowym, najlepiej metodą zanurzeniową. Legary podłogowe powinny być zawsze 

oddzielone od podłoża co najmniej paskiem papy izolacyjnej o szerokości większej o 5-6 cm od 

szerokości legara, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. Rozstaw osiowy legarów powinien 

wynosić, zależnie od grubości desek 50-70 cm. Im cieńsze deski podłogowe, tym rozstaw 

legarów powinien być mniejszy. Odstęp legarów położonych wzdłuż ścian murowanych albo 

betonowych powinien wynosić około 30 cm. Połączenia legarów na długość należy wykonać na 

nakładkę prostą lub skośną. Złącza sąsiednich legarów powinny być przesunięte wzajemnie o 

co najmniej 0,5 m. Legary powinny być unieruchomione przez zaklinowanie przy ścianach, 

końce legarów oraz kliny należy oddzielić od ściany paskiem papy asfaltowej. Legar, na którym 

nastąpi łączenie desek podłogowych na długość z zastosowaniem listwy działowej, powinien 

być odpowiednio szerszy. Deski podłogowe należy układać prostopadle do ściany okiennej. 

Między posadzką a stałymi pionowymi elementami budynku należy pozostawić szczelinę o 

szerokości 10-25 mm. Pierwszą deskę ułożoną wzdłuż ścian z odstępem jak wyżej należy 

przybić na każdym legarze z gwoździem z góry przy brzegu deski, oraz z drugiej strony w 

płaszczyznę boczną (nad piórem lub we wpust). Główki gwoździ powinny być zagłębione za 

pomocą pobijaka. Kolejne deski należy przybijać na kryty gwóźdź, na każdym legarze po 

uprzednim silnym dociśnięciu każdej deski do deski zamocowanej za pomocą klamer 

ciesielskich i klinów. Łączenie desek na długość, należy wykonywać za pomocą listwy działowej 

przymocowanej do legara, a połączenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu 

wpuszczonego. Posadzkę z desek należy wykończyć wzdłuż ścian przez przybicie listew 

podłogowych przyściennych lub cokołów według wymagań jak wyżej. W listwach lub cokołach 

powinny być wyrobione od strony ściany wycięcia umożliwiające wentylację przestrzeni pod 

podłogowej. Posadzkę z desek iglastych należy wygładzić przez szlifowanie, które wykonuje się 

pasmami równoległymi do długości desek. Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej posadzka z 

desek iglastych powinna być bezpośrednio po oszlifowaniu i odkurzeniu zagruntowana 

pokostem rozcieńczonym w terpentynie lub benzynie lakowej w stosunku 1:12 II. Podkłady pod 

posadzki. Powierzchnia podkładu powinna być bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 

2 m. Podłogi można układać na starej warstwie podłogowej jeżeli jej stan techniczny na to 

pozwala. W celu dostosowania podłoża pod wykładzinę należy zastosować wylewkę 

poziomująco-wzmacniającą z gotowych mieszanek lub wzmocnienie płytami 

drewnopochodnymi np. OSB. III. Parkiety Przed przystąpieniem do wykonania posadzek 

powinny być zakończone roboty ogólnobudowlane w pomieszczeniach. Do wykonywania 

posadzek można przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości przygotowanego podłoża. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonu je się wymianę posadzki z 

deszczułek nie powinna być niższa niż 15° i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed 

wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju i lakieru. 



Wilgotność względna powietrza w granicach 45-65 %. Parkiet przed ułożeniem musi 

dostosować się do temperatury i wilgotności otoczenia – zalecane jest pozostawienie nie 

rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni. Posadzki deszczułkowe układać metodą przyklejania 

do podłoża. Przy mocowaniu parkietu do podłoża należy zastosować odpowiednie kleje – 

zalecane stosowanie klejów bezwodnych, a w przypadku parkietów o większych wymiarach 

użycie klejów dwuskładnikowych. Pierwszą czynnością przy układaniu posadzki drewnianej jest 

dokładne odkurzenie podłoża i zgruntowanie środkami gruntującymi ( zalecane jest stosowanie 

gruntów tej samej firmy co klej ), Po wyschnięciu gruntu nakładamy klej i układamy parkiet ( klej 

należy nakładać sukcesywnie w zależności od szybkości układania i rozprowadzać na podłożu 

przy pomocy odpowiednio ząbkowanej szpachli ), Przyklejanie parkietu do podłoża powinno 

nastąpić na całej jego powierzchni, w żadnym wypadku nie mniej niż 80% powierzchni parkietu, 

Między posadzką deszczułkową, a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami 

itp.) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm. Posadzka 

deszczułkowa powinna być trwale związana z podkładem. Deszczułki maja być łączone na 

własne pióro i wpust. Posadzka deszczułkowa powinna być: ułożona szczelnie, równa i 

pozioma. Wymagania dotyczące jakości wykonania: - cała powierzchnia powinna mieć 

jednakową barwę, - dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny 

poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia, powierzchnia 

podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma, - dopuszczalna szerokość spoin między 

deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm, - dopuszczalne nierówności posadzki 

badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być 

większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty, - dopuszczalne 

odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m 

i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, - listwy podłogowe powinny dokładnie 

przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości. Posadzka winna być wyrównana przez 

oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie może być widocznych śladów zarysowania 

materiałem ściernym. Po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową 

przyścienną powinna być polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym zgodnie z 

punktem IV (oraz zgodnie z instrukcją producenta). IV. Renowacja podłóg drewnianych Przed 

przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone roboty ogólnobudowlane w 

pomieszczeniach. Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu należy dokonać drobnych 

napraw istniejącego parkietu. Sposób ich wykonania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Zakłada się wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin między klepkami: 

pierwszego zgrubnego, drugiego właściwego, ze zmianą ziarnistości materiału ściernego. 

Miejsca trudno dostępne oraz narożniki, wnęki i listwy przyścienne należy cyklinować ręcznie. 

W związku z tym, że prace będą wykonywane budynkach użyteczności publicznej Wykonawca 

zapewni: - szczelne zabezpieczenie trwających robót cykliniarskich aby zminimalizować skutki 

ewentualnego przenikania pyłów · elastyczną organizację robót, zgodną ze wskazaniami 

Inspektora Nadzoru · sukcesywne sprzątanie pomieszczeń i korytarzy objętych pracami Przed 

przystąpieniem i podczas prowadzenia robót cykliniarskich należy zabezpieczyć wszystkie 

powierzchnie i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach 

cykliniarskich należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego na ich 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Planuje się renowację obecnie istniejących parkietów 

z drewna liściastego. Cały parkiet należy poddać dokładnemu cyklinowaniu za pomocą szlifierki 

taśmowej z papierem ściernym o ziarnistości 36. Pierwszy szlif wykonać po przekątnej do słoi 

drewna i poprzecznie do źródła światła. Drugi szlif należy wykonać prostopadle do pierwszego. 

Należy zwrócić uwagę, aby szlifować zawsze od lewej strony pomieszczenia, „ścieżka w 

ścieżkę” z każdorazowym przesunięciem o połowę szerokości szlifu. Następnie należy zmienić 

uziarnienie papieru ściernego na 60 i wykonać kolejne szlifowanie poprzecznie do źródła 

światła. Na końcu wykonać szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdłuż włókien, aby 

otworzyć pory drewna. W przypadku utrudnionego dostępu (np. przy grzejnikach, w 

narożnikach) użyć szlifierki kątowej. W miejscach większych ubytków deszczułki należy 

wymienić. Po wyszlifowaniu podłogi, należy oczyścić ją z wszelkich pyłów i przystąpić do 



zabezpieczania poprzez olejowanie na gorąco lub lakierowanie. Olejowanie przeprowadzić za 

pomocą thermopadu. Olej podgrzany do temperatury 80ºC nanieść na podłogę i dokładnie 

wetrzeć do całkowitego wchłonięcia. Po ok. 3 godzinach olejowanie należy powtórzyć. Po 

zakończeniu należy przeszlifować podłogę beżowym padem. Po upływie ok. 48 godzin na 

podłogę należy nanieść wosk na gorąco za pomocą maszyny jednotarczowej z thermopadem. 

Przy użyciu białego pada wosk jest wcierany i polerowany Po ok. 3 godzinach od zakończenia 

woskowania należy ponowić polerowanie, a następnie parkiet pozostawić do wyschnięcia na 

ok. 6 godzin w temperaturze 20-23ºC i wilgotności powietrza 50-60%. Lakierowanie. Na tak 

przygotowana podłogę nałożyć lakier podkładowy w systemie wg. wskazań Zamawiającego. Po 

malowaniu zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć warstwę lakieru nawierzchniowego - 

lakier do podłóg narażonych na duże obciążenie .Ponownie zmatowić powierzchnię szlifierką i 

nałożyć drugą warstwę lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokonać montażu listew 

przypodłogowych i wykonać lakierowanie końcowe lakierem nawierzchniowym ( R - 9 ).  

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.  

 

6.2 Odbiór materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 

przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 

kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów ż dokumentacją techniczną 

oraz właściwymi normami. Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 

zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane 

badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.  

 

6.3 Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych  

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić; - temperaturę pomieszczeń, 

- wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ), - wilgotność 

podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych) - stan podkładu. 

Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu 

umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła 

ciepła. Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub hydrografu 

umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. Liczba miejsc pomiaru wilgotności 

powinna wynosić: -przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, -dla każdych 

następnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie. Wyniki badań temperatury, wilgotności 

względnej powietrza oraz .wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.  

 

6.4. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzki z 

dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót oraz innych robót „zanikających".  

 

7 OBMIAR ROBÓT  

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.  

 

 

 



7.2 Zasady obmiarowania  

Powierzchnie podkładów, wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokonanych 

bezpośrednio na gruncie pomiarów, przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z 

obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 

elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem 

faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa 

się wg stanu faktycznego. Długość listw przypodłogowych oblicza się w mb na podstawie 

pomiarów stanu faktycznego. Od łącznej długości odlicza się szerokość w świetle otworów 

drzwiowych.  

 

8 ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.  

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.3. niniejszego 

opracowania. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża 

za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 

wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 

podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy 

podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji 

gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi 

być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 

podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik 

budowy).  

 

8.2.1. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: -po przygotowaniu 

podłoża, -po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, -przed przykrywaniem warstwą 

ochronną lub układaniem podkładu. Odbiór powinien obejmować: -sprawdzenie materiałów, -

sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, -sprawdzenie jakości wykonania 

paroizolacji (jeżeli jest przewidziana), -sprawdzenie grubości i ciągłości warstw izolacyjnej, - w 

wypadku zastosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka się z materiałami zawierającymi 

rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy). Badania należy przeprowadzić w 

sposób przewidziany dla izolacji ciepłochronnych.  

 

8.2.2. Odbiór podkładu  

Odbiór powinien być przeprowadzony następujących fazach robót: -po wykonaniu warstwy 

ochronnej na materiale izolacyjnym, -podczas układania podkładu, -po całkowitym stwardnieniu 

podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. Odbiór 

powinien obejmować; - sprawdzenie jakości materiałów - sprawdzenie prawidłowości ułożenia 

warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona wymagana, - sprawdzenie w czasie 

wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania 

należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, - sprawdzenie 

wytrzymałości j podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 

badań kontrolnych pozostawionych w czasie, wykonania podkładów; badania; powinny być 

przeprowadzone dla podkładów cementowych i anhydrytowych. Badania powinny być 

wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu, - sprawdzenie równości podkładu 

przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia 

stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, - 

sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 



1 mm, - sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 

podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących 

je na pola, itp.); badanie należy wykonać przez oględziny, - sprawdzenie prawidłowości 

wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciw-skurczowych. Wyniki badań powinny 

być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

8.3 Odbiór częściowy  

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

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 

ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje 

komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 

czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć 

komisji następujące dokumenty: - projekt budowlany (jeżeli występuje), - projekty wykonawcze 

(jeżeli występuje) - dokumentację powykonawczą, - szczegółowe specyfikacje techniczne, - 

dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, - aprobaty techniczne, 

certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, - protokóły odbioru 

podłoży, - protokóły odbiorów częściowych, - instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 

materiałów, - wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z 

projektem i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 

oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie protokółów 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie dotrzymania warunków 

ogólnych, wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawią 

zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw 

izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub 

zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być 

dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno - użytkowych. Odbiór 

posadzki powinien obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 

sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić zależnie od 

rodzaju posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, sprawdzenie prawidłowości 

wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za 

pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykończenia. posadzki i 

prawidłowości zamocowania listew podłogowych do cokołów; badania należy wykonać przez 

oględziny. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: -jeżeli to możliwe, 

należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru, -jeżeli odchylenia od wymagań 

nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki zamawiający może wyrazić 

zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 

w stosunku ustaleń umownych,. -w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, 

wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanej posadzki, wykonać ją ponownie 

i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być 

dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 



przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: - ustalenia podjęte w 

trakcie prac komisji, - ocenę wyników badań, - wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości 

ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 

zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

 

8.5 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzki po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest 

dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego 

jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających 

z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 

wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach.  

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 9.  

 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty posadzkowe może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne 

rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego.  

 

9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowej  

Ceny jednostkowe za roboty posadzkowe obejmują: - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, - wartość pracy sprzętu z narzutami, - koszty pośrednie 

(ogólne) i zysk kalkulacyjny. Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie 

stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i 

towarzyszących takich, jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, 

rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja 

wykonanych podłóg, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii 

elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia 

innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.  

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Normy  

PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  

PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady - 

1990 rok  

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5  

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 r. 



12. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ST-10.01  

Utwardzenia terenu, schody wejściowe, pochylnia 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są postanowienia podstawowe dotyczące 

wykonania i odbioru Robót koniecznych do utwardzenia terenu wokół istniejącego budynku 

dawnej świetlicy wiejskiej w Miękiszu Nowym 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy 

je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót w ramach umowy.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Robót związanych z wykonaniem dojść, dojazdów, schodów, pochylni / utwardzenia terenu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie dojazdu 

eksploatacyjnego zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami i obejmują:  

a) prace przygotowawcze,  

b) utwardzenie terenu z kostki betonowej kamieniopodobnej o grubości 6 cm na podsypce 

cementowo – piaskowej 3 cm i podbudowie z kruszywa łąmanego  

c) obramowanie utwardzenia krawężnikiem z bet. min. B-10 na ławie cementowo – piaskowej o 

gr. 3 – 5 cm i ławie z bet. min. B-10  

d) kontrola jakości.  

 

1.4. Opis prac towarzyszących  

Prace towarzyszące opisano w STWiORB Wymagania Ogólne (ST – 00.00), punkt 1.3.  

 

1.5. Informacje o terenie budowy  

Informacje o terenie budowy podano w STWiORB Wymagania Ogólne (ST – 00.00), punkt 1.4.  

 

1.7. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w STWiORB Wymagania Ogólne 

pkt. 1.6. Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i 

rozporządzeniach wykonawczych.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona 

według wzoru:  

Is = ρd / ρds  

gdzie:  

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3 ],  

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, [Mg/m3].  

Korytowanie Usunięcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie w miejsce której wbudowana zostaje 

podbudowa. Krawężniki betonowe Prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające 

chodniki dla pieszych od jezdni. Ława Betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia 

krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt. Opór Beton na zewnętrznej 

stronie krawężnika.  

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w STWiORB Wymagania Ogólne punkt 2. 

Materiały stosowane do wykonania robót drogowych powinny być zgodne z Dokumentacją 



Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Na zastosowanie innego typu materiałów należy 

uzyskać zgodę wszystkich zainteresowanych stron, a w szczególności: Inwestora, przyszłego 

eksploatatora i autora projektu.  

 

2.1. Roboty ziemne:  

Dopuszcza się wykonanie nasypów wyłącznie z gruntów, które spełniają szczegółowe 

wymagania zawarte w normie PN-S-02205:1998.  

 

2.2. Podbudowa z chudego betonu  

Cement Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-EN-197-1 klasy 32,5. 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. Kruszywo Do 

wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: − żwiry i mieszanka wg PN-B-11111, 

− piasek wg PN-B-11113, − kruszywo łamane wg PN-B-11112, − kruszywo żużlowe z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-1115. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić 

się w krzywych granicznych. Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka 

betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu 

i wody. Woda zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji 

wykonanej podbudowy należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-

32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Wymagania dla 

chudego betonu Lp. Właściwości Wymagania Badania według  

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-S-96013  

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-S-96013  

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 7 PN-B-06250  

4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, nie więcej niż: 30 PN-S-96014  

Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu  

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:  

− emulsja asfaltowa wg EmA-94,  

− asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170, 

− preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 

− folie z tworzyw sztucznych, 

− włóknina wg PN-P-01715. 2.3.  

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej Wygląd zewnętrzny Struktura 

wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, kamieniopodobna. Powierzchnia 

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać: − mm, dla kostek o grubości  60 mm, − mm, dla kostek o grubości  60 

mm, Kształt, wymiary kostki brukowej Do nawierzchni dla ruchu samochodowego stosuje się 

kostkę brukową o grubości min. 80mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: − na długości ± 3 mm, 

− na szerokości ± 3 mm, − na grubości ± 5 mm. Wytrzymałość na ściskanie 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). Nasiąkliwość kostek betonowych powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. Odporność na 

działanie mrozu Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana 

zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 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%. Mrozoodporność kostki 

betonowej powinna być nie mniejsza niż F-150. Ścieralność Ścieralność kostek betonowych 

określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.. 2.4. 

Krawężniki betonowe Krawężniki uliczne ograniczające i najazdowe B30 Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste. Kształt, wymiary krawężnika 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: − na wysokości  3 mm, − na grubości  8 mm. Nasiąkliwość 



Nasiąkliwość krawężnika powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić 

nie więcej niż 4%. Ścieralność Ścieralność określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 

powinna wynosić nie więcej niż 4mm. Mrozoodporność Mrozoodporność krawężnika powinna 

być nie mniejsza niż F-150.  

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania Ogólne w punkcie 3. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

Roboty ziemne Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 − koparka, 

 − spycharka gąsienicowa, 

 − samochody wywrotki, 

 − walce okołkowane, gładkie i ogumione, 

 − ubijaki spalinowe, 

 − lekkie walce ręczne  

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem betoniarek 

do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki piaskowej oraz wibratorów 

płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST 

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 

stanie technicznym  

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne w punkcie 4.  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu:  

samochód skrzyniowy, samochód dostawczy, samochód dłużycowy, ciągnik kołowy. Materiały 

i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 

producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Krawężniki mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu. W trakcie transportu powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach 

drewnianych. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed 

przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z normą BN-88/6775- 03/01. 

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach 

zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. Transport 

cementu wg BN-88/6731-08. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 

towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Zamawiającego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej 

na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych 

przekładkach ułożonych w pionie. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym 

powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 

transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w 

pionie pod uchwytami montażowymi. Transport kruszyw Przewożenie kruszyw i piasku może 

odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków transportu zapewniających ich 

racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym 



zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Transport mieszanki betonowej Do transportu 

mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku 

ich braku takich środków, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 

zanieczyszczenia mieszanki, narażą na temperatury przekraczające granice określone 

wymaganiami technologicznymi Transport cementu Transport cementu powinien odbywać się 

w sposób chroniący go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Transport cementu prowadzi 

się zgodnie z normą BN-86/6731-08. Transport wody Jeżeli woda do wytwarzania mieszanki 

nie jest pobierana bezpośrednio z instalacji wodociągowej, to powinna być dowożona z 

uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem  

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót montażowych  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 Wymagania Ogólne, punkt 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  

 

5.2. Podłoże  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Jeżeli 

rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 

gruntu, to należy przystąpić do profilowania podłoża. Ścięty grunt powinien być natychmiast 

odwieziony na odkład. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 

dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny 

być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczanie 

podłoża należy prowadzić do czasu osiągnięcia Is min. 0,97.  

 

5.3. Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinien być zgodny 

z dokumentacją projektową. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa 

należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. W miejscach niedostępnych dla walców 

podbudowa powinna być zagęszczona małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998. 

Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i –

20%.  

 

5.4. Obramowanie nawierzchni  

Do obramowania nawierzchni należy stosować krawężniki uliczne betonowe według BN-

80/6775-03/04 zgodne z dokumentacją projektową.  

 

5.5. Układanie kostki brukowej betonowej  

Kostkę układa się na podsypce w ten sposób, aby szczeliny pomiędzy kostkami wynosiły 2mm 

do 3mm. Ponadto kostkę należy układać około 1cm powyżej projektowanej niwelety 

nawierzchni. W celu uzyskania równoległego ułożenia kostek zaleca się rozciągać sznurki w 

odległościach, co 3-5m. Układanie następuje "od czoła", tzn. układający stoi na świeżo ułożonej 

warstwie kostki. W zależności od geometrii i wymiarów układanych powierzchni stosuje się 

elementy brzegowe i połówki. Do podziału kostek na części o nietypowych wymiarach stosuje 

się specjalne urządzenia przycinające. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być 

zamulone piaskiem na pełną grubość kostki. Nawierzchnię o spoinach wypełnionych piaskiem 

można oddać do ruchu bezpośrednio po wykonaniu. Należy stosować podsypkę cementowo-



piaskową 1:4. 4.7. Szczegółowy zakres robót Dojazd eksploatacyjny do przepompowni 

zaprojektowano o szerokości 5,0 m z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo 

– piaskowej 3 cm i podbudowie z chudego betonu o gr. 10 cm. Pod podbudową należy wykonać 

warstwę odsączającą grubości 10cm. Obramowanie utwardzenia krawężnikiem z bet. min. B-

10 na ławie cementowo – piaskowej o gr. 3 – 5 cm i ławie z bet. min. B-10 tzw. „wtopionym” na 

całym obwodzie z wyłączeniem odcinka od strony zachodniej.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w Wymagania Ogólne ST – 00.00, 

punkt 6. Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją techniczną oraz ich zgodności z warunkami technicznymi.  

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy materiały posiadają atest 

wyrobu.  

 

6.2. Badania w czasie robót  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy. Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu 

ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. 

Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidłowości 

wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną: • pomierzenie szerokości 

spoin, • sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), • sprawdzenie prawidłowości 

wypełnienia spoin, • sprawdzenie niwelety pokryw włazów w studzienkach.  

 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  

Nierówności podłużne. Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem 

zgodnie z normą BN-68/8931 -04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne. Spadki 

poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją± 0,5%. 

Niweleta nawierzchni. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. Szerokość nawierzchni. Szerokość 

nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm. Grubość 

podsypki. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 

± 1 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne należy sprawdzić łatą 3 metrową Nierówności nie 

powinny przekraczać ±1cm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0.5%. Różnice między rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać ±1cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać –0,5cm i +1cm. Wypełnienie spoin, powinno 

wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. Szerokość spoin nie 

powinna być większa od 4mm. Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 

Wykonawcę oraz Zamawiającego. Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób stanowią 

część dokumentacji powykonawczej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w punkcie ST-00.00 Wymagania Ogólne punkt 7. Roboty 

objęte niniejszą specyfikacją obmierza się w następujących jednostkach:  

m2 –budowy nawierzchni wraz podbudową  

mb – krawężniki 

m3 – ława pod krawężniki  

 

 



8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania w zakresie odbiorów robót podano w ST-00.00 Wymagania Ogólne punkt 

8.  

8.1.Ogólne zasady odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

 

8.2.Odbiór robót zanikających  

Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontażowi przed 

zasypaniem wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego. Odbiór robót zanikających powinien 

być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót. Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do 

odpowiedniej kategorii według PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, 

głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego według PN-8 

l/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, 

stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych. Stan 

terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 

reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także 

przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. Dziennik budowy. Dokumenty 

dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

 

8.3.Odbiór częściowych Robót  

Jest to techniczny odbiór całości prac po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 

eksploatacji. Przy przejęciu wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:  

- wszystkich dokumentów wymaganych przy odbiorze części Robót, 

- protokołów wszystkich przejęć części Robót, 

- świadectwa jakości wydanego przez dostawców materiałów,  

- dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planach sytuacyjnych przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną.  

Przy przejęciu należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  

- protokoły z przejęć części Robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  

- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w punkcie ST-00.00 Wymagania 

Ogólne punkt 9. W cenach jednostkowych należy odpowiednio uwzględnić min. następujące 

koszty:  

Wykonanie utwardzenia:  

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,  

- wykonanie koryta,  

- wykonanie podbudowy i podsypki  

- zagęszczenie podsypki,  

- ułożenie nawierzchni  

- wypełnienie spoin,  

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów,  

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie Wykonanie krawężnika:  

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,  

- wykonanie koryta,  



- zagęszczenie koryta pod ławę,  

- wykonanie szalunku pod ławę,  

- wykonanie ławy betonowej,  

- rozszalowanie ławy,  

- ustawienie krawężnika na podsypce cementowo - piaskowej,  

- wypełnienie spoin,  

- obsypanie zewnętrznej ściany krawężnika,  

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów,  

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.  

[2] PN-B-06712 Kruszywa mineralną do betonu zwykłego.  

[3] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

[4] PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

[5] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  

[6] BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  

[7] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i fetą.  

[8] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych- 

Żwir i mieszanka.  

[9] PN-B-i 112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  

[10] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek.  

[11] PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 

nawierzchni drogowych.  

[12] PN-B-06250 Beton zwykły.  

[13] PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

[14] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów, Warszawa, 1997. 

 

13. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ST-11.01  

Instalacje elektryczne 

 

 

1. Część ogólna  

 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych elektrycznych Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych następujących 

elementów instalacji elektrycznej:  

• kable elektryczne,  

• przewody elektryczne,  

• rozdzielnice elektryczne z wyposażeniem,  

• korytka kablowe,  

• osprzęt elektryczny,  

 

1.2. Roboty towarzyszące i tymczasowe  

• oznakowanie miejsca prowadzenia robót  

• przekucia i przewierty przez ściany  

• uszczelnienie przejść przez przegrody i dylatacje budynku  

• inwentaryzacja powykonawcza  



1.3. Informacje o terenie budowy  

Teren budowy stanowi istniejący przebudowywany budynek dawnej świetlicy wiejskiej w 

Miękiszu Nowym  

 

1.3.1. Organizacja robot budowlanych  

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z 

funkcji użytkowej budynku.  

 

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, użytkowników 

budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie 

i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z użytkownikiem.  

 

1.3.3. Ochrona środowiska  

Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac należy wywieźć na wysypisko i składnicę 

złomu. Przedstawić Inwestorowi kartę przekazania odpadu.  

 

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy  

Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

Wykonawca przed wejściem na budowę jest zobowiązany przedstawić inwestorowi listę 

pracowników przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi 

zaświadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktażowego, oraz zaświadczeń o braku 

przeciwskazań do wykonywania danego zawodu. Roboty należy wykonywać zgodnie z 

przepisami BHP i PPOŻ.  

 

1.3.5. Zaplecze dla wykonawcy  

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem. Pobór wody i 

energii na koszt wykonawcy. Pomieszczenie w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu 

stron.  

 

1.4.6. Ogrodzenie  

Teren budowy należy ogrodzić oraz odpowiednio oznakować, tak, aby osoby postronne nie 

wchodziły na teren, gdzie prowadzone będą prace.  

 

1.4.7. Określenia podstawowe  

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 

bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków 

i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. Aprobata techniczna - 

dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 

Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 

potwierdzenia tych wymagań. Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany 

przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału 

lub wyrobu. Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 

materiału lub wyrobu. 3 Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w 

skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 

elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody 

ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie 

części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału. Kable i przewody 

- materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 



wybrane miejsce. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku 

awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych 

przewodów itp. Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: - 

przepusty kablowe i osłony krawędzi, - drabinki instalacyjne, - koryta i korytka instalacyjne, - 

kanały i listwy instalacyjne, - rury instalacyjne, - kanały podłogowe, - systemy mocujące, - puszki 

elektroinstalacyjne, - końcówki kablowe, zaciski i konektory, - pozostały osprzęt (oznaczniki 

przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 

do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 

w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). Klasa ochronności - umowne 

oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 

przy bezpośrednim dotyku. Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna 

miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się 

ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 

obudowa. Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 

bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem 

wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W 

skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz 

wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 

sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją 

. Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: - Wiercenie i 

przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, - Kucie bruzd i wnęk, - Osadzanie kołków 

w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, - Montażu uchwytów do rur i przewodów, 4 - Montaż 

konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, - Montaż 

korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, - Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do 

klejenia.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie wyroby budowlane muszą być fabrycznie nowe oraz dopuszczone do stosowania 

przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. 

2004.92.881). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i SST bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich 

samych, jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej. Za dopuszczone do obrotu i 

stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: - 

dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, - wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z 

uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 

Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, - oznakował 

wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, - wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, - wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 

budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 

indywidualną dokumentacją projektową sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim 



uzgodnioną. Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 

warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia 

ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 

obiekcie budowlanym.  

 

2.2. Charakterystyka wyrobów przewidzianych do wbudowania , 

 

2.2.1. Kable i przewody  

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 

rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować 

miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 

kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm2 . Przewody 

instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, 

w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, 

a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego 

rodzaju przewodu. 5 Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 

600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 

0,4 do 240 mm2 , przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju 

minimalnego 1,5 mm2 . Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy 

czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.  

 

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów.  

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 

miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach 

przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 

układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 

instalacyjne, listwy podłogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm 

stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt 

różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i 

przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane 

ciągi drabinkowe. Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 

aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o 

szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów 

dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony 

dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają 

łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach 

żył). Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu 

mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w 

zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji 

producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały 

o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia 

prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub 

listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 

instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o 

wymiarach - wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych 

wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew 

można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący 

wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci 

telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. Rury instalacyjne wraz z osprzętem 

(rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, 

głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 

niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 



wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe 

powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na 

wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie 

podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać 

przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego 

kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z 

tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; 

średnice typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach 

żył wg potrzeb do 200 mm2 ) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 

mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - 

średnice typowych rur gładkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, średnice typowych rur 

karbowanych giętkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego 

zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony 

kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 6  

 

2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt  

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym 

stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 

uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 

mogą być wykonane także z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w 

typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub 

przykręcanie (otwarte lub zamykane). Puszki elektroinstalacyjne - mogą być standardowe i do 

ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, 

przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 

elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a 

wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, 

jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest 

od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu -występują puszki natynkowe, 

podtynkowe, natynkowo -wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą 

spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 0 60 mm, sufitowa lub 

końcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- 

trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2 . Puszki elektroinstalacyjne 

do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania 

osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. Końcówki kablowe, zaciski i konektory 

wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, 

mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia 

podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez 

konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe 

izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa 

bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, 

dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.  

 

2.2.4. Urządzenia.  

• Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w 

dokumentacji projektowej i obliczeniami sprawdzającymi, które należy przedstawić Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji.  

• Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe podane w wykazie materiałowym bądź 

równoważne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urządzenia podane w 

dokumentacji projektowej.  

• Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej  

• Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe atesty 

higieniczne, p.poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  



• Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań materiałowych, 

które są celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikającego z dokumentacji 

projektowej.  

 

2.3. Składowanie i kontrola jakości 

 Wyroby budowlane składować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia, bądź obniżenia 

parametrów, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych oraz 

osób postronnych. 7 Kontrola jakości polegać będzie na wizualnym stwierdzeniu, czy 

poszczególne elementy systemu są fabrycznie nowe i nieuszkodzone oraz czy są wyrobami 

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wszelkie roboty powinny być wykonywane sprawnym sprzętem, dopuszczonym do użytku w 

budownictwie oraz przeznaczonym do wykonywania danego rodzaju robót. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy i musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować 

ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 

wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na 

możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku 

możliwości uszkodzeń transportowych.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta. Roboty należy wykonać zgodnie z Rozp. 

Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty 

powinny być wykonywane zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, dokumentacją projektową oraz 

instrukcjami montażu producentów zastosowanych wyrobów budowlanych. Prace powinny być 

wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych 

materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentację projektową. Wykonana instalacja nie 

może stwarzać zagrożenia pożarowego ani bezpieczeństwa konstrukcji obiektu. Wszystkie 

podwieszenia i podparcia przewodów instalacji oraz urządzeń wewnątrz budynku wykona 

wykonawca wg własnego projektu z uwzględnieniem lokalnych warunków montażowych. 

Montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczaną przez ich producenta.  

 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI I ODBIOREM WYROBÓW ORAZ ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

 

6.1. Kontrola jakości robót  

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności 

ich realizacji z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno 

odbywać się w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakończeniu. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji 



Projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z Warunkami określonymi w Zamówieniu  

 

6.2. Badanie i odbiór wyrobów  

Badanie wyrobów odbywać się będzie po okazaniu przez wykonawcę wszelkich dokumentów 

świadczących, że dany wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania w budownictwie. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: - posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów - 

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 i które spełniają wymogi ST. Ponadto, podczas odbiorów częściowych 

inspektor nadzoru oceni jakość wbudowanych wyrobów. Odbiór końcowy wyrobu odbywać się 

będzie podczas odbioru końcowego całego zadania.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Przedmiar robót ma charakter jedynie orientacyjny. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie 

wszystkich elementów dokumentacji przetargowej oraz dokonanie wizji lokalnej. Stanowi to 

podstawę do wyceny robót budowlanych. Jednostkami obmiarowymi są:  

 - dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

 - dla kabli i przewodów: m, 

 - dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

 - dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

Odbiór robót w stosunku do dokumentów odniesienia obejmował będzie sprawdzenie 

poprawności wykonania robót w stosunku do projektu budowlanego oraz niniejszej specyfikacji 

technicznej, jak również przedmiaru robót. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone 

zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.  

 

8.1. Odbiór dokonywany będzie wg zasad ustalonych w umowie o roboty budowlane.  

W przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich usunięcia zostaną ustalone w 

załącznikach do protokołu odbioru robót. Rodzaje odbiorów Robót W zależności od ustaleń 

odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: - odbiorowi częściowemu, - 

odbiorowi ostatecznemu. - odbiorowi pogwarancyjnemu. Odbiór Częściowy Należy 

przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 

które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości 

ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić 

prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: - wydzielonych 

instalacji wtynkowych i podtynkowych, Odbiór Ostateczny (końcowy) robót Badania 

pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 

zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: - dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 

kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 

wykonuje się tylko jeden raz. Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są 

określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań 

trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół Odbioru 



Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do Odbioru 

Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót  

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa  

- instrukcje obsługi, DTR-ki, karty gwarancyjne urządzeń  

- przeszkolenie użytkowników  

- oświadczenie kierownika o zakończeniu robót zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi 

przepisami, uporządkowaniu miejsca prowadzenia robót oraz pomieszczeń przyległych (jeśli to 

konieczne)  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 

Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór 

Pogwarancyjny Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne 

zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) 

nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, 

które wystąpiły w Okresie Gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.  

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: - określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 

i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej 

za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub 

kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: - przygotowanie 

stanowiska roboczego, - dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, - ustawienie i przestawienie drabin oraz 

lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli 

taka konieczność występuje), - usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych 

w czasie robót, - uporządkowanie miejsca wykonywania robót, - usunięcie pozostałości, resztek 

i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej, - likwidację 

stanowiska roboczego. W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu 

i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 

mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 

rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót 

na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 11 

(szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe.  

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  



PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe.  

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze.  

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 

basen natryskowy.  

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 

rolniczych i ogrodniczych.  

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych.  

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.  

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 

zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi.  

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.  

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne  



PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące.  

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego.  

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego (Zmiana A1).  

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego.  

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 

Część 1: Postanowienia ogólne.  

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 

Część 1: Postanowienia ogólne.  

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

(Zmiana Az1).  

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2 . Wymagania i badania.  

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 

odgałęźne na napięcie do 750V do przewodów o przekrojach do 50 mm2 . Wymagania i badania 

(Zmiana Az1).  

PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 

robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.  

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  

 

10.2. Ustawy  

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

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

zmianami).  

 

10.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

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

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 

poz. 2011).  

 



10.4. lnne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 

r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 

Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. • Poradnik montera elektryka WNT 

Warszawa 1997 r. 

 

 

14. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ST-12.01  

Instalacje sanitarne 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wody 

zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej,  oraz instalacji centralnego ogrzewania. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - należy przez to rozumieć 

opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące 

sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia 

zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. 

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty adaptacyjne 

wewnątrz budynku po byłej świetlicy wiejskiej w Miękiszu Nowym w zakresie instalacji wod-kan, 

c.o. w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją 

Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami 

technicznymi i branżowymi oraz wiedza techniczną. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 

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

wykonanie następujących instalacji: 

 

• instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i ciepłej – zakres robót, ze względu na 
nowoprojektowane funkcje pomieszczeń oraz zużycie istniejącej instalacji, obejmuje 
demontaż starej instalacji i wykonanie nowoprojektowanej. Dla wykonania robót instalacji 
wod-kan i ppoż. została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany 
zakres robót  



• instalacja centralnego ogrzewania wykonana od nowoprojektowanego węzła cieplnego 
poprzez rozdzielacz – rozdział na trzy obiegi grzewcze. Instalację należy zmodernizować 
zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg której należy wykonać 
planowany zakres robót   

• wentylacja – zaprojektowano wentylację wywiewna ogólną i poprzez okapy. W celu 
uzupełnienia powietrza zaprojektowana jest centrala nawiewna. W węzłach sanitarnych 
należy zamontować wentylatory osiowe na kanale wentylacji grawitacyjnej. 

 

1.3.1 Roboty demontażowe 

 

• wykucie bruzd na instalacje 

• kucie posadzki 

• demontaż pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą 

• demontaż kanalizacji sanitarnej 

• demontaż urządzeń sanitarnych z osprzętem 

• demontaż koniecznych odcinków instalacji centralnego ogrzewania 

• demontaż grzejników c.o. i armatury 
 

1.3.2 Roboty inwestycyjne 

 

• zamurowanie bruzd i naprawa posadzki 

• wykonanie pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych i z rur 
ocynkowanych wraz z armaturą 

• wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC 

• wymiana pionów z rur PVC 

• montaż czyszczaków i wywietrzników na pionach kanalizacyjnych 

• wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia 

• montaż umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych i brodzików wraz  
z osprzętem 

• wykonanie części instalacji c.o. z rur stalowych wraz z armaturą 

• montaż rozdzielaczy c.o. 

• montaż grzejników płytowych wraz z podejściami do grzejników, zaworami 
termostatycznymi z głowicami i odpowietrznikami 

• wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 

 

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji  

                  i rozmieszczenie urządzeń 

 

Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne  

                                                      z budynku 



 

Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów napełnionych wodą wraz z 

grzejnikami 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i 

spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 

robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego 

odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy 

przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub 

opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany 

zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 

 

• bezpieczeństwa użytkowania 

• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

• warunków BHP 
 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 

• zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, 
istniejących urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich 
uszkodzeniem lub zniszczeniem 

• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz 
warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla 
uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych  

• sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
f) zapewnienie BHP 
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego 

przy prowadzeniu robót remontowych 
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 



• dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór 
Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace  

 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 

uczestników procesu budowlanego. 

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę 

Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Roboty należy wykonać przy użyciu  takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w szczególności w wyniku: 

 

• wydzielania się gazów toksycznych 

• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 

• niebezpiecznego promieniowania 

• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin 

• nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  

ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 

 

2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i 

wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 

kontaktu z wodą do picia. 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub z aprobatą techniczną. 

Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur zgodnie z dokumentacją projektową. 

Instalację wyposażyć w armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. 

Przewody ciepłej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem należy zaizolować 

otuliną z pianki poliuretanowej grubości 9 mm lub 20 mm. 

 

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać 

decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. 



Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się 

wykonać z rur PVC. 

U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony 

wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 

 

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Instalację c.o. wykonać z rur zgodnych z dokumentacją projektową. Jako elementy grzejne 

projektuje się grzejniki płytowe stalowe. 

Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawory termostatyczne wraz z głowicami termostatycznymi. 

Rury należy zaizolować izolacją termiczną z polietylenu. 

 
3. SPRZĘT 
 

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu  

na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 

używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej 

przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony 

środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków 

transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 

umową. 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku 

ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

 

4.1 Rury PVC i PP 
 

Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz 

zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy 

przy ich transporcie zachować następujące wymagania: 

 

• przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 

• wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 
 

 



4.2 Rury stalowe 
 

Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej 

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie 

 

4.3 Armatura i urządzenia 
 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem 

powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy 

realizować zgodnie z : 

 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI 
INSTAL 

• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 

prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 

stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 

 

5.1 Roboty rozbiórkowe 
 

W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować stare rurociągi instalacji zimnej wody i 

ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji. Należy odciąć i zdemontować instalacje 

odpowietrzającą w układzie centralnego ogrzewania. 

Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji 

sanitarnej, przebicia przez ściany i stropy. Zdemontowane materiały i gruz należy wynieść z 

pomieszczeń oraz miejsc rozbiórkowych, a następnie wywieźć, z zachowaniem przepisów BHP 

w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywieźć na składowisko śmieci. 

 

5.2 Instalacja wodociągowa 
 

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w 

odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla 

materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i 



trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociągi 

prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych 

do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji 

powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone 

punktu czerpalne. 

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 

(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości co najmniej 

1,5 m/s. 

 

Próba szczelności instalacji: 

Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 

odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, 

podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej 

niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy 

wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się o 

więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, 

polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 

Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej 

wody. Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. 

 

5.3 Instalacja kanalizacyjna 
 

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać po uprzednim wykonania rozkucia 

posadzki. Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, 

przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, 

należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne 

urządzenia sanitarne.  

 

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku 

kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w 

odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą 

kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic 

rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne 

powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60 st. 

 

Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 

uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym 

posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  

 

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i 

infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, 

prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 

 



5.5 Instalacja centralnego ogrzewania 
 

W pomieszczeniach powstałych w wyniku zmiany układu funkcjonalnego należy zamontować 

nowe grzejniki. Należy je podłączyć do pionów za pomocą rur instalacyjnych w izolacji 

termicznej z pianki poliuretanowej. 

 

Poziome przewody rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku 

odwodnienia, natomiast gałązki grzejnikowe należy montować ze spadkiem 2%. 

Przy przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje ochronne. Średnica rury ochronnej 

powinna być o dwie średnice większa od średnicy rury przewodowej. 

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

 

Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe gwintowane. Przed każdym 

grzejnikiem zamontować zawór z głowica termostatyczną, natomiast na powrocie zawór RVL. 

Wielkość nastaw wykonać zgodnie z projektem. Należy zapewnić możliwość odcięcia każdego 

grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. 

Ilość wsporników, na których montowany jest grzejnik musi być dostosowana do wielkości 

grzejnika i zapewniać stałość położenia i odstępu. 

 

Po stronie niskich parametrów jest projektowany nowy węzeł cieplny z trzema obiegami 

wykonanymi z rur stalowych instalacyjnych ze szwem w izolacji termicznej z poliuretanu. 

Węzeł cieplny należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną. 

 

Po zakończeniu montażu instalację należy poddać płukaniu i próbie szczelności na zimno,  

a następnie próbie i regulacji na gorąco (potwierdzonej w protokóle). 

 

6. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na 

budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

m – dla instalacji rurowych 

sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,  

który stanowi odrębne opracowanie.   

 

 
 



7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje 
odbioru. 

• odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych.  

• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym 

 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 

• Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 

• Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 

• Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 

• Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi 
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy  

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą 
techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami  

 

 



8. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem  

a Wykonawcą. 

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. 

Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie: 

• robocizna wraz z jej kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

• koszty pośrednie i zysk 
 

UWAGI KOŃCOWE 

 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 

instalacji sanitarnych. 

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji 

sanitarnych oraz z przedmiarem robót.  

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania 

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń  

o kubaturze do 600 m3 

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 



PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne 

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność 

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej. Wymagania 

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo 

użytkowania. Wymagania i badania 

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane 

rozporządzenia 

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 

Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 

Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 

 


