
 
 

1/2

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
 
 
 
 
 
Budowa magazynu sprzętu sportowego przy boisku lekkoatletycznym w Puszczykowie 
 

CPV 45213221-8 Roboty budowlane w zakresie magazynów 
CPV 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

 
 
 
 
 
 
 
Inwestor:  Powiat Poznański 

60-509 Poznań  
ul. Jackowskiego 18  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
APUS PROJEKT                                       
Piotr Jasiniak                              
ul. Wiślana 15 A 
60-401 Poznań 
 
 
Poznań 19.05.2014



 
 

2/2

 
 
 
Spis treści: 
 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
I. ST 00.01 Część ogólna 

 
II.  Specyfikacje Szczegółowe 

 
Roboty przygotowawcze CPV 451 
    

ST.01.01 Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża 
ST.02.05 Nawierzchnie utwardzone  
 

Roboty budowlane  CPV 452 
 

ST 02.01 Roboty zbrojarskie  
ST 02.02 Roboty betonowe 
ST.02.03 Roboty murowe 
ST 02.04 Roboty izolacyjne 
ST.02.05 Prace tynkarskie 
ST.02.06 Podłoża i posadzki 
ST.02.07 Prace malarskie 
ST.02.08 Wykonanie więźby dachowej 
ST.02.09 Pokrycia dachowe 
ST.02.10 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
ST.02.11 Brama garażowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

dla Magazynu Sprzętu Sportowego 
w Puszczykowie, przy ul. Kasprowicza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

A. Spis specyfikacji: 

45000000-7 Roboty budowlane – specyfikacja ogólna ST-0 

45111000-8   Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża 

45262310-7   Roboty zbrojarskie 

45262300-4   Roboty betoniarskie 

45262500-6   Roboty murarskie i murowe 

45320000-6   Roboty izolacyjne 

45410000-4 Prace tynkarskie 

45432000-4    Podłoża i posadzki 
 
45442000-7 Prace malarskie 
 
45261100-5    Wykonanie konstrukcji dachowych, więźby dachowej drewnianej 

45261210-9    Wykonywanie pokryć dachowych dachówką ceramiczną lub cementową 

45261211-6    Pokrycie dachu dachówką 
 
45260000-7    Wykonywanie pokryć dachowych 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
 
45112700-2    Nawierzchnie utwardzone i sportowe 
 

B. Opis poszczególnych specyfikacji: 

Punkty w specyfikacji: 

1. Część ogólna. 

a) nazwa zamówienia 

b) przedmiot i zakres robót budowlanych 

c) opis prac towarzyszących i tymczasowych 

d) informacje o terenie budowy (organizacja robót, zabezpieczenie osób trzecich, 
ochrona środowiska, warunki bhp, zaplecze wykonawcy, organizacja ruchu, 
ogrodzenie, zabezpieczenie chodników i jezdni) 

e) nazwy i kody 

f) określenia podstawowe 



2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót z podaniem sposobu wykończenia i tolerancji 
wymiarowych, szczegółów technologicznych, szczegółów etapowania i przerw oraz 
wymagania specjalne. 

6. Kontrola i odbiór robót. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących (tyczenie 
geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza). 

10.  Dokumenty odniesienia – będące podstawą do wykonania robót budowlanych, 
normy, aprobaty i inne dokumenty i ustalenia. 
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OPIS SPECYFIKACJI 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogólnej ST-0 są postanowienia podstawowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych podczas realizacji zadania: „Magazyn sprz ętu sportowego 
przy Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza” . 
Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (ST-0) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające 
szczegółowe wymagania wykonania i odbioru robót. 
Jeżeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków wykonania 
robót budowlanych brak jest opisu czynności robót wynikających z projektu wykonawczego, należy 
przez to rozumieć, że roboty te wykonać należy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu lub zgodnie z 
wytycznymi projektanta udzielonymi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego. 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w 
pkt. 1.2. 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres robót obejmuje realizację budynku magazynowego sprzętu sportowego. 

� Dane ogólne: 
• KERG: 1202-151/2013 – woj. wielkopolskie, powiat poznański,  

jednostka ewid. Puszczykowo, obręb 0001 Puszczykowo – ARK. 10 sekcja; 
6.174.11.02.3;4    NR DZIAŁKI: 1321/10 Właściciel Powiat Poznański   

• wymiary:                            8,00 x 8,00 m 
• wysokość kondygnacji w kalenicy: 5,00 m  
• ilość kondygnacji:                            1           

� Konstrukcja: 
a) tradycyjna – ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych Porotherm na 

zaprawie cementowo-wapiennej tradycyjnej 
b) więźba dachowa drewniana indywidualna – wiązary trójkątne 

c) nadproża i wieńce żelbetowe monolityczne 

d) ławy fundamentowe żelbetowe 

e) ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych M6 

1.3. Określenia podstawowe 
1. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 
2. Certyfikat zgodno ści - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
3. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu – norma zharmonizowana, europejska 
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
4. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji), 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
5. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
inwestorski dla celów zawartej umowy, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w 
Dzienniku budowy. 
6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy 
7. Ksi ęga obmiarów – gdy strony umowy ustalą wynagrodzenie jako kosztorysowe, wówczas należy 
przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 



i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 
8. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
9. Charakterystyka energetyczna obiektu – opracowanie obejmujące : bilans mocy urządzeń 
elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, właściwości cieplne przegród budowlanych 
zewnętrznych, parametry sprawności energetycznej instalacji i urządzeń mających wpływ na 
gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz dane 
wykazujące że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania 
dotyczące oszczędności energetycznej. 
10. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez 
Inspektora nadzoru, 
11. Odbiór ko ńcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości przedmiotu zamówienia 
oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków 
umowy. 
12. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
13. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami 
we właściwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodności, zharmonizowanych 
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopuści taką możliwość. 
14. Pozwolenie na budow ę - decyzja administracyjna, na podstawie której można rozpocząć roboty 
budowlane. 
15. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
16. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 
17. Rysunki – oznaczają wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupełniające - wydane przez 
Projektanta poprzez Zamawiającego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane . 
18. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych, 
opisujących przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp. 
19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie przedmiotu umowy, 
mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, przy czym datą zakończenia jest data 
uzyskania bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie. 
20. Umowa – przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania 
przewidzianego w umowie przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami 
wiedzy technicznej, a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia do realizacji, w 
szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu 
i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 
21. Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z umową, z projektem wykonawczym, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna 
i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, 
bądź jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest 
powszechną cechą obiektów budowlanych w tym również brak osiągnięcia planowanych 
właściwości zadania inwestycyjnego pod względem użytkowym jak i eksploatacyjnym. 
22. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów ustawy o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z później. Zmian.) oraz aktach wykonawczych 
do tej ustawy o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową i mających wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane 
23. Znak zgodno ści - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.\ 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
1.4.1. Roboty tymczasowe 
Wykonawca ma obowiązek do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 



likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający 
traktuje między innymi: 
 zagospodarowanie terenu budowy 
 drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego 
 ogrodzenie terenu budowy 
 deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju 
 odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie 
 montaż, koszt pracy i demontaż rusztowań 
Również poniesienie kosztów związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym 
zaplecza budowy należą w całości do Wykonawcy. 
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być ujęte w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 
1.4.2. Prace towarzysz ące 
Do prac towarzyszących zalicza się prace geodezyjne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez niewłaściwe wytyczenie i wyznaczenie obiektu oraz robót w pełni obciążają 
Wykonawcę robót. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić wyniki wszelkich prac pomiarowych geodezyjnych 
przeprowadzonych na budowie, podpisane przez uprawnionego geodetę. Wykonawca ma obowiązek 
zabezpieczyć zastabilizowaną sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę oraz ponosi pełną 
odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia lub usunięcia tych punktów. 
Zakres robot pomiarowych obejmuje między innymi: 
 wytyczenie obiektu 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochronę przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrębie robót 
 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia fundamentów, wszelkiego rodzaju instalacji 
podziemnych 
 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót 
 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (Instrukcje i wytyczne techniczne obowiązujące na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie; Dz. U. Nr 
30, poz. 297 ze zmianami). 
Wykonawca uwzględni realizację także nw. prac towarzyszących: 
 porządkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystości na Terenie budowy 
 załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów z rozbiórek 
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być ujęte w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Magazyn  planowany jest na działce oznaczonej geodezyjnie, obręb. 
Teren objęty opracowaniem jest zagospodarowany, zadbany. 
Wysokości bezwzględne wahają się w granicach m n.p.m.  
Od strony północnej i wschodniej znajdują się drogi, częściowo utwardzone płytami betonowymi, 
wykorzystywane dla celów obsługi budów prowadzonych na sąsiednich działkach. 
Drzewa i krzewy wykazują dobry stan zdrowotny. 
1.6. Organizacja robót budowlanych 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. 
1.6.2. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 45 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw 
Nr108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą 



wykonywane 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 jego imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robót 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, jeżeli takie wystąpią, z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Projektanta 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadził 
 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 
informacje o przebiegu robót 
 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania się 
Księga obmiaru – w przypadku ustalenia wynagrodzenia ko sztorysowego 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robót. Obmiary wykonywanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do 
Księgi obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 
następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
 protokoły przekazania terenu budowy 
 protokoły odbioru robót 
 protokoły z narad i ustaleń 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora 
i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 
1.6.3. Działania zwi ązane z organizacj ą prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca, na podstawie wytycznych projektowych, jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 
 projektu organizacji robót 
 harmonogramu rzeczowo - finansowego robót; ewentualnie, na życzenie Inwestora 
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, omówionego w pkt. 1.9.3 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturą techniczną 
na potrzeby budowy 



 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. 
1.6.4. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w pierwszej kolejności Wykonawca powinien kierować się zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a w 
sytuacjach, gdy mogą zaistnieć domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwłocznie 
powiadomić Projektanta i Inspektora Nadzoru, który dokona ewentualnych zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w szczegółowych ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, o ile 
takie dopuści Projektant. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać aktualnie obowiązujące instrukcje producenta materiałów 
oraz przepisy związane. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wszelkich norm, atestów, 
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia i innych dokumentów 
zgodnych z Ustawą o wyrobach budowlanych, których termin ważności po wbudowaniu obejmuje co 
najmniej okres rękojmi. 
1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
a). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia 
przedmiotu zamówienia, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
b). Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi 
montażowe. 
d). Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów do 
zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
e). Przy robotach Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zabezpieczyć i wydzielić strefy 
niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 
401). 
f). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 
1.6.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 
ma obowiązek utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez 
cały czas do momentu odbioru końcowego. 
1.7. Ochrona interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne znajdujące się w obrębie i na terenie budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych w 
dokumentacji. 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 Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 



na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zgodnie z art. 652 k.c. 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) 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 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi 
 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 Możliwością powstania pożaru 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 
880) 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 
62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 
odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na 
nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich 
warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do 
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie 
decyzjami); 
 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 
 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). 
1.9. Warunki bezpiecze ństwa pracy 
1.9.1. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał sprawne wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na terenie budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników, 
pracowników podwykonawców, dostawców bądź innych osób świadczących usługi dla budowy. 
1.9.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zakazuje się stosowania Materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, gdyż nie będą 
dopuszczone do użycia. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w 
ilościach wyższych niż dopuszczalne (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 
marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi), nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingui mające być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca 
musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 
1.9.3. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich obowiązujących 



przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zadbać, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał sprawne wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz posiadające aktualne badania techniczne. 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. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 
 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik 
Ustaw Nr 24 poz.110); 
 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz.401.); 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126.). 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w rozporządzeniem 
i zawierać takie informacje, jak: 
 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy 
 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej 
 plan działania w przypadku nagłych wypadków 
 plan działania w związku z organizacją ruchu 
 działania przeciwpożarowe 
 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP 
 zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku 
 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi 
 inne działania gwarantujące bezpieczeństwo ludzi i Robót. 
1.10. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót b udowlanych 
Wykonawca ma obowiązek opracować, uzgodnić i zrealizować z Inspektorem nadzoru sposób 
zabezpieczenia dróg i chodników podczas wykonywania przedmiotu umowy. Zakres prac koniecznych 
do wykonana w tym zakresie obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem projektu i wprowadzaniem zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 
- ustawienie tymczasowego oznakowania 
- przygotowanie terenu 
- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań itp. 
- zapewnienie wystarczających środków zapobiegających uszkodzeniu istniejących dróg oraz 
chodników 
naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem 
transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania tymczasowego 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
1.11. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamó wień (CPV) 
Klasyfikacja wg CPV znajduje się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych i ewentualnie próbki. Przyjęcie na budowę materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 



ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
2.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Wykonawca ma obowiązek wywieźć z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych w planie BIOZ lub planie 
organizacji terenu budowy albo poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.4. Magazyn przyobiektowy 
Wykonawca ma obowiązek zorganizować przyobiektowy magazynek do przechowywania próbek 
materiałów wymagających uzgodnienia z Inwestorem. Magazynek ma być zamknięty oraz ma 
zabezpieczać materiały od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiać utrzymanie w 
pomieszczeniu niezbędnej minimalnej temperatury. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
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, 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 ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź 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 dokumentacja projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
wykonania przedmiotu umowy zostaną niedopuszczone do robót. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych, na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. Pojazdy opuszczające teren budowy muszą mieć oczyszczone koła w celu usunięcia ziemi i 
błota przed jazdą po drogach publicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczenie 
wszystkich odcinków drogi publicznej, którą zanieczyściły pojazdy Wykonawcy lub jego 
podwykonawców.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
Inspektorem nadzoru. Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, windy i inne) wymaga 
szczególnej staranności wobec realizacji robót w zabudowie i w sąsiedztwie ruchliwych ciągów 
komunikacyjnych. 



 
 
5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukończenia przedmiotu zamówienia określonego w 
umowie oraz do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w 
umowie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót, PZJ oraz z 
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z usytuowaniem, wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji projektowej i naprawi na własny koszt każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, 
wymiarach czy wyosiowaniu obiektu i Robót. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako 
obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów. 
Wykonawca będzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne 
materiały dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłużej, niż jest to konieczne. Podczas 
prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, 
wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, 
urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach, 
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 
 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych 
 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 Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Zakazuje się wbudowywania materiałów znajdujących się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych, publikowanym przez GUNB. 
Przepisy regulujące powyższe wymagania: 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 + 
późniejsze zmiany) 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229 
poz. 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. Nr 
195, poz. 2011) 



 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydania (Dz. U. z 
2004r Nr 237 poz. 2375) 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia 
kosztorysowego 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony 
nie ustalą innej zasady. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy. 
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” zawartych w 
KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
7.4. Wagi i zasady wa żenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5. Czas i cz ęstotliwo ść przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 
8. ODBIORY 
 
8.1. Procedura przej ęcia robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów: 
 odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiór etapowy robót uzgodniony w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 
 odbiór końcowy przedmiotu umowy 
 odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór cz ęściowy robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbioru częściowego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Odebrane częściowo roboty pozostają pod kontrolą Wykonawcy, do 
czasu odbioru końcowego. Nie dopuszcza się przejęcia części robót, w rozumieniu art. 654 k.c. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 



wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań kontrolnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma 
prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów robót na koszt Wykonawcy. 
8.3. Odbiór ko ńcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. W terminie określonym przez Zamawiającego po uprzednim 
otrzymaniu kompletnych dokumentów do odbioru końcowego, rozpoczną się czynności odbiorowe. 
8.4. Odbiór etapowy robót 
Odbiór etapowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości 
i wartości. zakończenie danego etapu robót oraz gotowość do takiego odbioru będzie stwierdzona 
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego. Ilość robót oraz zgodność z harmonogramem ocenia Inspektor Nadzoru 
na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i w oparciu o przeprowadzoną wizję 
lokalną , w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami umownymi. 
8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotować m. innymi następujące 
dokumenty: 
w formie papierowej i elektronicznej 
 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy 
 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami, 
potwierdzoną przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz dokumentację projektową dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 
 Protokoły wszystkich odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Receptury i ustalenia technologiczne, jeśli takie były 
 Dziennik budowy i Księgę obmiarów (oryginały) 
 Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST 
 Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie z ST 
 Protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia przewodów tłocznych (ciśnieniowych) 
 Protokoły uruchomienia skuteczności działania wentylacji i klimatyzacji 
 Protokoły wszystkich pomiarów instalacji elektrycznych i niskoprądowych 
 Zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów użytych do prób 
analizy wody 
 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe 
i potwierdzenie pomiaru branżowego) 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 Sprawozdanie techniczne 
 Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń 
 Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku 
 Protokoły odbiorów gestorów mediów (energia, woda i kanalizacja, teletechnika) 
 Decyzja o bezwarunkowym udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, 
W przypadku stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały zakończone lub, że dostarczona 
dokumentacja jest niekompletna, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie 
rozpoczęcia czynności odbiorowych. Po rzeczywistym zakończeniu robót i dostarczeniu kompletnej 
dokumentacji zostanie wyznaczony nowy termin odbioru końcowego. 
Odbiór robót polegać będzie na porównaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz 



odbiorze jakościowym tych prac. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Inspektorów Nadzoru i Kierownika Budowy i kierowników robót . W przeciągu trzech dni komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze szczegółowymi 
specyfikacjami 
technicznymi, o ile umowa nie określi innych terminów. 
W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi 
normami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na zasadach Odbioru 
końcowego, przed terminem upływu okresu gwarancji jakości. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach technicznych i Dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w 
przedmiarze, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych 
 obsługę geodezyjną 
 wywóz odpadów 
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
 inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
 ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądź przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego. 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje oraz inne akty prawne. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jako profesjonalny przedsiębiorca budowlany zna ich zawartość i wymagania. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, 
pod warunkiem, że ich tytuły i numery zostały opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej 



lub przynajmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskie przeniosło je do zbioru norm 
krajowych. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z normami jw. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
Oznacza to, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 
i przepisów, a w szczególności: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z 
późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z 
późniejszymi zmianami) 
4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - 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. 
5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 
6. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 
8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz 
z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
11. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych 
12. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
13. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 
kwietnia 
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu 
(Dz.U. nr 55, poz. 355). 
14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

 

 

 



ST.01.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty ziemne i wzmocnienie podło ża 
CPV 45111000-8 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
podczas realizacji zadania: „Magazyn sprz ętu sportowego w Puszczykowie” 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Zakres prac obejmuje wykonanie, zabezpieczenie i odwodnienie wykopów fundamentowych.  
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 grunt do zasypki wykopu 
 zaczyn cementowy 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0  Wymagania ogólne. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 
a) koparka 
b) spycharka 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora nadzoru. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się 



z dokumentacją geologiczno-inżynierską. 
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a faktycznym położeniem urządzeń, należy 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych i odwodnieniowych powinny zapewniać 
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
5.2 Warunki gruntowo – wodne 
 Warunki geotechniczne w badanym podłożu uznać należy za korzystne.  
5.3 Zakres robót przygotowawczych 
a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 
b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usunięcie drzew i krzewów wskazanych w projekcie. 
d). Zdjęcie warstwy darniny i ziemi roślinnej z niezbędnych powierzchni terenu w miejscu 
przewidzianych wykopów oraz jej zmagazynowanie 
e). Wykonanie dla celów budowy zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków 
z terenu budowy 
g). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
h). W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania niezinwentaryzowanych instalacji 
podziemnych lub niewypałów należy przeprowadzić odpowiednie badania geofizyczne podłoża i 
wykonać odkrywki instalacji. 
5.4 Odspojenie i odkład urobku  
 Urobek należy wywozić bezpośrednio po jego uzyskaniu na odkład. 
 Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczną odległość (w 
pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli 
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone w 
dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 
 Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt 
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu 
mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 
 W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 
wykopu. 
 Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 
pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace 
ziemne. 
5.5 Zasypka i zag ęszczenie gruntu 
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z 
zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 
Uszkodzony sprzętem do zagęszczania zasypek element konstrukcyjny będzie wymieniany na nowy 
lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenie. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne 
szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.7 Uwagi ko ńcowe 
Po zakończeniu budowy należy usunąć wszelkie uszkodzenia i straty wynikające z prowadzenia prac 
budowlanych i pomocniczych. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 



6.2. Badania jako ści robót ziemnych  

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
Kontroli podlega: 
a). wykonanie wykopu i podłoża 
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w 
wykopie, 
d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
e). jakość gruntu przy zasypce, 
f). wykonanie zasypu, 
g). zagęszczenie, 
h). odwodnienie wykopów. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Proces odbioru robót ziemnych powinien obejmować: 
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych 
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową 
c). sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 
i technicznych 
d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego 
3. dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 



10.1. Normy 
1. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
3. PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 
4. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
9. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
10. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
11. PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
12. PN-8 l/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
13. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
14. EN 14679 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Wgłębne mieszanie 
gruntu. 
10.2. Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w 
szczególności: 
a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, 
poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
b). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 
c). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne, 
d). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, 
a w tym - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ST.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty zbrojarskie 
CPV 45262310-7 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
zbrojarskich podczas realizacji zadania. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0: 
 roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi 
 pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 
40 mm. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia elementów 
obiektów budowlanych. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót: 
 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
 przygotowanie zbrojenia 
 montaż zbrojenia 
 kontrola jakości robót i materiałów. 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są pręty 
Zbrojeniowe główne ze stali 34GS lub BST500/550 (A-III) i pomocnicze ze stali A-0 (strzemiona) 
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane: 
 nazwa wytwórcy 
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215 
 numer wytopu lub numer partii 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
 masa partii 
 rodzaj obróbki cieplnej 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 
do 
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
 znak wytwórcy 
 średnica nominalna 
 znak stali 
 numer wytopu lub numer partii 
 znak obróbki cieplnej.  
 
Własno ści mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-89/H-84023/06. 



Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0  - Wymagania ogólne. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: 
giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję 
i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, np. posiadać osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami 
transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami 
BHPi ruchu drogowego. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
5.2 Wykonywanie zbrojenia 
Czysto ść powierzchni zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, 
luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 
farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia  Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. 
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji 
projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

Monta ż zbrojenia  Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w 
deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości 
równej grubości otulenia. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu 
spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 



 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2. Badania jako ści robót zbrojarskich 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
 Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
 Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-82/H-93215 
 Próbę rozciągania wg normy PN-EN 10002-1:2004 
 Próbę zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2002 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby 
nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, 
stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw 
sztucznych). 
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety 
zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 
zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary 
zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość 
zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu 
podano w tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w 
Dzienniku budowy. 
 
Kontrola rozmieszczenia, gi ęcia i ci ęcia zbrojenia 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
a) długość elementu 
b) szerokość (wysokość) elementu 
- przy wymiarze do 1 m 
- wymiarze powyżej 1m 
± 10mm 
± 5 mm 
± 10 mm 
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 
a) przy. < 20 mm 
b) przy - > 20 mm ± 10 mm 
± 0,5 cm 
Różnica w rozstawie strzemion ± 2 cm 
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej 3% 
Liczba uszkodzonych strzemion na jednym pręcie < 25% ogólnej liczby na tym 
pręcie 
Cięcie prętów 
L – długość pręta wg projektu 
a) dla L < 6,0 m 
b) dla L > 6,0 m 
20 mm 
30 mm 
Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w 
projekcie) 
a) dla L < 0,5 m 
b) dla 0,5 m < L < 1,5 m 
c) dla L > 1,5 m 
10 mm 
15 mm 
20 mm 
 
 



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnym zezwoleniu na rozpoczęcie betonowania elementów, 
których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
 rozstawu strzemion 
 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, według warunków Kontraktu. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-91/S-10042. 
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". 
Warszawa 1992. 
PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i 
Badania. Wyd. Norm. Warszawa 1992. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-EN ISO 7438:2002. Metale. Próba zginania. 
PN-EN 10002-1:2004 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-91/H-93010 
Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali 
węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej 
wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-EN 10088-1:1998/Ap1:2003 Stal odporna na korozję. Gatunki 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



 
ST.02.02  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty betonowe 
CPV 45262300-4 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
betonowych podczas realizacji zadania:  
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalną wytrzymałość charakterystyczną 
na próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Nasiąkliwo ść betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w 
ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Stopie ń mrozoodporno ści - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania 
i odmrażania próbek betonowych. 
Wytrzymało ść charakterystyczna - wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5% 
wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Podstawowe żelbetowe elementy konstrukcyjne: 
 fundamenty z betonu C16/20 (B20)   
 wieńce, nadproża - beton C25/30 (B30) w/c=0,5  300 kg/m3 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 Beton C25/30 – (B30)   C16/20 – (B20)  
 Beton C8/10 (B10) jako beton podkładowy 
2.1. Beton zwykły 
2.1.1. Składniki mieszanki betonowej 
Cement 



Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. Należy każdorazowo przeprowadzić 
kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 
betonowej, obejmującą: 
 Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 
 Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 
 Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i 
PNB-30000. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób. 
Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 
i PN-B-06714. 
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w 
taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 
oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 32 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
 1⁄3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
 ¾ odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Nie powinna zawierać składników 
wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy 
przeprowadzić jej odpowiednie badanie. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badań. 
Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw: 
 zabarwienie – powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 
 zapach – brak zapachu gnilnego 
 pH – co najmniej 4 
2.1.2. Deklaracja zgodno ści 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki, wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań, wyniki badań 
dodatkowych, okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu, pochodzenie składników. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 - Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Do podawania mieszanek należy stosować pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory 
powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 



 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Mieszankę betonową należy transportować przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki zwykłego betonu nie powinien być dłuższy niż: 
 90 min. – przy temperaturze + 15 ºC 
 70 min. – przy temperaturze + 20 ºC 
 30 min. – przy temperaturze + 30 ºC 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
5.2. Wykonanie elementów z betonu zwykłego 
5.2.1. Wykonanie deskowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 
Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed 
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez 
segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
 na odcinku 20 cm - 2 mm 
 na odcinku 200 cm - 5 mm 
5.2.2. Roboty betonowe 
Układanie mieszanki betonowej 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 
 W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie następuje 
utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 

 Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
 W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 
 W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki beto nowej i wi ązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5 oC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 oC należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 



Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Usuwanie deskowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości 
betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków 
dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2. Badania jako ści betonu zwykłego 
Kontrola jakości wykonanych robót betonowych obejmuje ocenę: 
 Prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie 
 Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych 
 Jakości betonu pod względem jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu a konstrukcjach cienkościennych 1%. 
Lokalne raki nie mogą obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
Zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
Materiały przeznaczone do wbudowania musza posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT– w przypadku wynagrodzenia 
kosztorysowego 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót betonowych 
Odbiorom podlegają: 
a). dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa 
b). deskowanie 
c). beton wykonanych elementów 



Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające 
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy 
PN-EN-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego użytku - Skład, wymagania i 
ocena zgodności (Zmiana 1) 
PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do 
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie 
PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-91/B-06714.34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej 
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC) 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania 
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 
6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 12350-2; Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji 
metodą opadu stożka 
PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji 
metodą Vebe 
PN-EN 12350-4; Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 
PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie konsystencji 
metodą stolika rozpływowego 
PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości 



powietrza - Metody ciśnieniowe 
PN-ISO 10260:2002 Jakość wody - Pomiar parametrów biochemicznych - 
Spektrometryczne oznaczanie stężenia chlorofilu a 
PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń - 
Terminologia podstawowa 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 
główne parametry 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 
z rur. 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1992-1-1:2004 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czesc 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków 
PN-EN 1992-1-2:2004 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czesc 1-2: Reguły ogólne- 
Projektowanie na warunki pożarowe 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 1168:2009 Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-B-12390:2001 Badania betonu 
10.2. Inne 
1. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998. 
2. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 
3. Instrukcja ITB nr 306/91 – Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I – Budownictwo 
ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
5. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 1999. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ST.02.03 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty murowe 
CPV 45262500-6 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
murowych podczas realizacji zadania: „ 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
Klasa cegły – liczba określająca wytrzymałość cegły na ściskanie w MPa 
Konstrukcja murowa niezbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 
użyciu zapraw budowlanych. 
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w 
spoinach wspornych. 
Marka zaprawy – rozróżnia się dla poszczególnych rodzajów zapraw; jest to stosunek wapna (dla 
zaprawy wapiennej) do piasku. Markę zaprawy dobiera się stosownie do jej przeznaczenia zgodnie z 
normą. 
Roboty murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem murów z ceramiki 
budowlanej, 
betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową. 
Ściany samono śne – nie podpierają stropów i dachu, niosą tylko ciężar własny przekazując go na 
elementy budynku, na których spoczywają. Najczęściej przekazują swój ciężar z całej wysokości 
ściany bezpośrednio na fundamenty. Stosowane są przede wszystkim w budynkach o konstrukcji 
szkieletowej, wypełniając i jednocześnie usztywniając całą konstrukcję. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu należy wymurować z pustaków ceramicznych Porotherm 
Nad otworami bramowymi w ścianach murowanych wykonać nadproże żelbetowe monolityczne . 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 bloczki betonowe M-6,  
 pustaki ceramiczne Porotherm 25 ub 24 cm 
 zaprawa cementowo-wapienna tradycyjna  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 



Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
 
5.2 Ściany 
 
Układanie pierwszej warstwy 
Właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby 
zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną 
powierzchnię warstwy. Umożliwi to zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nieprzekraczającej 2 mm. 
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego elementu. 
Można też posłużyć się tzw. metodą układania „pod sznurek". 

Układanie kolejnych warstw 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
 nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2 m 
 układanie pustaków 
 dociskanie każdego pustaka poprzez uderzanie gumowym młotkiem 
Obróbka 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia pustaków do odpowiedniego wymiaru, 
można to wykonać na kilka sposobów: 
- za pomocą szerokiego przecinaka i młotka 
- za pomocą piły tarczowej do kamienia 
- za pomocą gilotyny 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości 
wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami, spoiny nie mogą być większe niż 
3 mm 
 pustaki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć długość 
min. 115 mm 
 spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 80 mm 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 
 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 
 odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie 



 odchylenia wymiarów otworów ościeży 
 ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych 
 izolacji powierzchniowych. 
 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych: 
Lp. Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki dopuszczalnej [mm] 
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
- na długości 1 m                                           3 
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia    10 
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
- na wysokości 1 m                               3 
Lp. Rodzaj odchyłki  
Wartość odchyłki dopuszczalnej [mm] 
- na wysokości 1 kondygnacji              8 
- na całej wysokości ściany                15 
3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy muru: 
- na długości 1 m                           1 
- na całej długości budynku         10 
4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 
- na długości 1 m       1  
- na całej długości budynku   10 
5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (najczęściej kąta prostego): 
- na długości 1 m                                 3 
- na całej długości budynku                   - 
6 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach: 
- do 100 cm          szerokość  +5, -3   wysokość +10, -5 
- powyżej 100 cm szerokość +10, -5  wysokość +10, -5 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT– w przypadku wynagrodzenia 
kosztorysowego 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i 
wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiór robót murowych powinien się odbywać 
przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 

8.1. Wymagania materiałowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o 
jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z 



atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
Wymagania, jakim powinny odpowiadać bloki, przedstawiono w tabeli poniżej: 
Lp. Właściwo ści Wymagania 
1 Dopuszczalne uszkodzenia: 
- uszkodzenia powierzchni i krawędzi (odbicia, 
odpryski) - nie więcej niż 4 szt. o głębokości ≤ 12 mm 
i długości ≤ 50 mm 
- uszkodzenia narożników (odbicia, odpryski)  - nie więcej niż 4 szt. o głębokości ≤ 12 mm 
- rysy, pęknięcia technologiczne na pow.  zewnętrznych- nie więcej niż 3 szt. o dług. ≤ 50 mm 
2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- długość ≤ ± 2,0 mm 
- wysokość ≤ ± 1,0 mm 
- szerokość  ≤ ± 2,0 mm 
- wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień – uchwytów  ≤ ± 2,0 mm 
8.2. Dokładno ść wykonania robót murowych 
W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 Spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami; spoiny nie mogą być większe niż 
3 mm 
 Ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim; niedozwolone jest 
zostawianie strzępi i późniejsze domurowywanie ścian 
 Spoiny pionowe w murach, gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny mijać się o 166 mm 
(zgrane w pionie znaczniki boczne) 
 Spoiny pionowe w murach, gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych powinny mijać się o 
minimum 80 mm 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. Płatność należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego 
3. dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

10.1. Normy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 
PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku 
i metody badań 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 
z rur 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 
montażowych i ustalania tolerancji 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodów 
wentylacyjnych (Zmiana Az1) 
PN-B-03002:1999/AZ2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie 
(Zmiana Az2) 
PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe 
PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki 
wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe. 
PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne. 
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



 

ST.02.04 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty izolacyjne 
CPV 45320000-6 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
izolacyjnych podczas realizacji zadania:  
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 
Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 
Izolacja cieplna inaczej TERMICZNA - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, 
wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna – izolacja chroniąca konstrukcje stykające się gruntem 
przed wilgocią: 
 Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą opadową 
i gruntową. 
 Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją 
najczęściej w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem. 
 Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu 
lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed 
przenikaniem wody i wilgocią. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
2.1. Podstawowe materiały do wbudowania 
 Papa 
 
Abizol  
 Zaprawa  
 
2.2. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów izolacyjnych 
Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej 

 są właściwie oznakowane i opakowane 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 



Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Transport i przechowywanie wg ST-0 - „Wymagania ogólne” i w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw izolacyjnych 
powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt 
betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
 Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. 
 Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,. 
4.2. Wymagania dotycz ące transportu 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 
paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy 
lub chwytakowy. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
5.2 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
Izolacje wodochronne należy układać: 
 podczas bezdeszczowej pogody 



 po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne 
 po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów 
 przy temperaturze powyżej 15 ºC przy układaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane 
przez producenta odrębne wymagania 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe powinna być równa, bez 
wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona, zatarta na ostro, a pod izolację z 
tworzyw sztucznych - gładka. 
W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z 
zaprawy cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać 
warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu 
lub z gotowych zapraw wyrównujących. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
fazowane pod kątem 45º na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 
5.2.1 Izolacje powłokowe i z materiałów rolowych 
 Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. 
5.3.1. Izolacje podposadzkowe 
 Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na 
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
 Jeżeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to należy 
sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie wykonać warstwę wyrównawczą. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości 
wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 
Badania w zakresie materiałów izolacyjnych powinny być zgodne z Aprobatami Technicznymi 
poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod 
względem 
zgodności z projektem i jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały 
i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
W zakresie materiałów do izolacji termicznej w szczególności powinna być oceniana równość 
powierzchni płyt, narożniki i krawędzie, wymiary i kształty płyt, wilgotność i nasiąkliwość, naprężenia 
ściskające płyt, klasyfikacja ogniowa. 
Kontroli podczas robót izolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy: prawidłowość napraw 
podłoża, prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej, prawidłowość uszczelnienia dylatacji i przejść 
rur instalacyjnych. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 

Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do których 
dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego  
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 



projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały 
wyniki pozytywne. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja 
techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru 
materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót izolacyjnych 
Odbiór izolacji powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
 po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
 po przygotowaniu podkładu pod izolację 
 po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
 podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór powinien obejmować: 
 sprawdzenie jakości materiałów 
 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 
 sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 
 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
 sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp. 
8.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace: 
 przygotowanie powierzchni do gruntowania 
 zagruntowanie powierzchni 
 położenie każdej warstwy izolacji 
 ciągłość warstw 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy 
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. BN- 82/6733-01   Emulsja asfaltowa do gruntowania 
3. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco 
10.2. Inne 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. Instrukcje montażu wybranych producentów. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prac 
tynkarskich podczas realizacji zadania: „  
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
 Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalna substancja suchej 
mieszanki tynkarskiej 
 Okres przydatno ści mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki 
 Podło że – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się masę 
tynkarską. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Tynk cementowo-wapienny lekki 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 szybkoschnąca emulsja gruntująca Uni-Grunt 
 obrzutka cementowa ATLAS 
 tynk maszynowy lekki ATLAS 
Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej 
 są właściwie oznakowane i opakowane 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich - karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 



 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót: 
 urządzenia do przygotowania zaprawy 
 narzędzia ręczne 
 agregaty tynkarskie. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
 Wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
 Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
 Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
 Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem. 
Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane 
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
5.2 Tynk cementowo- wapienny lekki 
Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice 
drzwiowe. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0 ºC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

Zakres robót przygotowawczych 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża: 
 W ścianie murowanej spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 
 Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek środków antyadhezyjnych i farb. 
 Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś pył lub elementy luźne usunąć np. 
szczotką stalową. 
 Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z 
nierdzewnej siatki metalowej. 
 Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych należy zabezpieczyć poprzez 
osadzenie ocynkowanych profili stalowych. 
 Zaleca się stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT do zagruntowania podłoża. 
Zakres robót zasadniczych 
Wykonanie obrzutki cementowej 



Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody i mieszać wiertarką 
z mieszadłem (lub w betoniarce), aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku tynkowania 
maszynowego - w agregacie tynkarskim. Rozrobioną zaprawę należy odstawić na 5 minut i ponownie 
wymieszać. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po ponownym wymieszaniu i należy ją wykorzystać w 
ciągu ok. 2 godzin. 
Zaprawę nanosić równomierną warstwą o grubości ok. 4 mm, ręcznie lub mechanicznie, na 
odpowiednio przygotowane podłoże. Uzyskanej powierzchni nie należy wyrównywać ani zacierać. 
Pozostawić do wstępnego utwardzenia (kilkanaście godzin), po którym można przystąpić do 
nakładania właściwej warstwy (narzutu) tynku. 
W czasie wysychania należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Obrzutkę wykonywaną na 
zewnątrz należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. 
Wykonanie tynku lekkiego maszynowego 
Tynk nakładać za pomocą agregatu tynkarskiego przystosowanego do przerobu gotowych mieszanek. 
Zaprawę narzucać na ściany za pomocą pistoletu natryskowego, poziomymi pasami zachodzącymi na 
siebie w kierunku z góry na dół. Dyszę pistoletu należy prowadzić równomiernie, zachowując stałą 
odległość od tynkowanej powierzchni. W przypadku nakładania ręcznego tynk narzucać kielnią. 
Narzuconą zaprawę wyrównać przy użyciu łaty „H" i pozostawić do wstępnego związania. Świeży tynk 
można wyrównywać długą łatą, aż do uzyskania równej powierzchni. 
Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie 
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonać po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy 
zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z 
technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia 
i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w 
ogóle zacierać lub zatrzeć na ostro. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
 Sprawdzenie materiałów 
 Sprawdzenie podłoży 
 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
 Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
 Sprawdzenie grubości tynku 
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 
i systemów technologicznych. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 



Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt 
techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 
 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
Sprawdzeniu podlegają: 
 zgodność z dokumentacją 
 przygotowanie podłoży (czystość, stabilność, gruntowanie) 
 rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności producenta) 
 grubość tynku 
 przyczepność tynku do podłoża (nie mniej niż 0,2 N/mm2) 
 występowanie wad i uszkodzeń powierzchni, 
 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część 
należy uznać za niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania:  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy i inne dokumenty 
1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
4. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
5. PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 
6. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
7. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
(Zmiana Az1) 
8. PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie. 
9. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
12. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa 
tynkarska 
13. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
14. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 



 

 

 

 

ST.02.06 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Podło ża i posadzki 
CPV 45432000-4 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania podłoży i posadzek podczas realizacji zadania: „  
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
Posadzka - użytkowa, powierzchniowa warstwa podłogi i jednocześnie jej wykończenie zewnętrzne. 
Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 
1.3. Zakres prac 
 Posadzka  
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
2.1. Podło ża pod posadzki 
Podłoża pod warstwy posadzkowe stanowią wylewki betonowe, jastrychy cementowe zbrojone lub 
wylewki samopoziomujące, które należy wykonać  w przypadku zastosowania gotowych suchych 
mieszanek do jastrychu – zgodnie z instrukcją wybranego producenta.  
2.2. Posadzki  
ze zbrojeniem rozproszonym 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0  - Wymagania ogólne. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 
narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.), 
narzędzia do obróbki drewna (piła, wiertarka, szlifierka, dociągarka desek). 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Posadzki  
 
Planowana nawierzchnia ma posiadać następujące cechy: 
- ekologiczność 
- wysoką elastyczność 
- doskonałe tłumienie energii udarowej 
- trudnozapalność 
- bezspoinowość ułatwiającą utrzymanie czystości 
- stabilność kolorów 
- tłumienie hałasu 
- odporność na działanie mikroorganizmów i chemikalii 
- estetyczny wygląd 
- odporność na uszkodzenia mechaniczne 
Podbudowa 
Nawierzchnia wymaga podbudowy betonowej, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m nie powinny być 
większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku 
itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). 
 
Wilgotność podłoża betonowego nie może być większa niż 4% (wgCM). Temperatura podłoża musi 
być wyższa o co najmniej 3 ºC od panującej w danym miejscu punktu rosy. 
Impregnacja podłoża 
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Do tego celu 
używa się: przy podbudowie betonowej impregnatu PUR otrzymanego z wymieszania składników A i 
B i rozprowadzonego przy pomocy wałka na podłożu w ilości ok. 0,20 kg/m2. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać do akceptacji system kontroli materiałów przywożonych 
na budowę. 
 Kontrola materiałów musi być poparta odpowiednimi dokumentami, jak deklaracje zgodności, atesty 
PZH itp., wymagane przez prawo budowlane. 
 Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni sportowych 
Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność podłoża betonowego 
nie była większa niż 4% (wg CM). Temperatura podłoża musi być wyższa o co najmniej 3 ºC od 
panującej w danym miejscu punktu rosy, a temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 10 ºC. 
Należy zwrócić uwagę, aby: 
 Nawierzchnia miała jednakową grubość 
 Nawierzchnia posiadała jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor 
 
 Podczas wykonania w/w nawierzchni ważne jest przestrzeganie technologii wykonania 
(poszczególne czynności należy wykonywać po utwardzeniu warstwy poprzedniej) 
 Przy podbudowie betonowej należy zwrócić uwagę na poprawną impregnację podłoża 
 Warstwa zaszpachlowanej maty gumowej powinna być nieprzepuszczalna 



 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego 
odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty: 
 projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 
dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim 
zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny 
 dziennik budowy 
 certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów 
 Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
poszczególnych rodzajów okładzin i podłóg. W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących 
międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania podłoży. 
8.1. Odbiór jako ściowy materiałów 
Odbioru materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność 
właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat 
technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, 
stwierdzających zgodność użytych materia/ów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzek, nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 
Odbiór końcowy robót w zakresie okładzin ściennych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej 
okładziny z dokumentacją projektową.. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary 
powierzchni ścian. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania robót 
(warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
8.2. Odbiór podło ży i posadzek 
8.2.1. Posadzki  
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
 Deklaracja zgodności 
 Badania emisji lotnych związków organicznych 
 Badania na zgodność z PN EN 14904 
 Atest Higieniczny PZH 
 Badania Ogniowe (jako produkt trudno-zapalny) wg PN EN 13501-1 
 Autoryzacja producenta systemu 
 Karta techniczna systemu 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 



 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego 
3. dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy i inne dokumenty 
1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
2. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
3. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
4. PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejowych 
5. PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 
zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór. 
6. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości 
i wymagania 
7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
8. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST.02.07 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Prace malarskie 
CPV 45442000-7 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prac 
malarskich podczas realizacji zadania. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
Podło że malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Malowanie powierzchni tynkowanych 
 Malowanie powierzchni betonowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych, w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu narzędzi ręcznych oraz drobnego sprzętu sprzętu, który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 



Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN- 
89/C-81400 „Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport". 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
Elementy informacyjne montować zgodnie z instrukcją wybranego producenta, zatwierdzonego przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich należy zakończyć roboty budowlane stanu 
surowego. 
5.2 Prace przygotowawcze 
 Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz 
tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 Ubytki w powierzchniach betonowych należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi 
mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak, 
aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 
 Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie zaprawą cementową 
i zatarcie do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń, a 
wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
 W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z w/w wymaganiami należy określić zakres prac, 
rodzaj materiałów oraz sposób usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną 
kontrolę, a wyniki odnotować w protokole kontroli 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone w: 
 temperaturze poniżej +5°C z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej temperatury dodatniej 
 w temperaturze powyżej +30°C 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo malowane i jeszcze 
niewyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
5.3 Prace zasadnicze 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, co, gazowych, 
elektrycznych), z wyłączeniem montażu armatury oświetleniowej i urządzeń sanitarnych 
 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, ułożeniu podłóg drewnianych 
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki 
Drugie malowanie można wykonać po: 
 wykonaniu białego montażu 
 ułożeniu posadzek (poza posadzkami z tworzyw sztucznych) 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które w czasie 
robót 
mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. 
Techniki malarskie: 
 Nakładanie pędzlem - na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych 
powierzchni (np. narożników), ze względu na niską wydajność, przy gruntowaniu umożliwia 
dokładne wcieranie gruntu w podłoże. Charakterystyczne smugi, które nie znikają po wyschnięciu, 
mogą powstać przy nakładaniu pędzlem farb o wysokiej lepkości. 
 Nakładanie natryskiem powietrznym - jest metodą o dużej wydajności, trzeba przed użyciem 
przecedzić farbę, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu. 
 Nakładanie wałkiem - metoda prosta i wydajna, należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach 
krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoża. 



 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 - 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnym. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać kontroli podłoży: 
 Wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 
 Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 
 Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki. 
 
6.2. Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 
i systemów technologicznych. 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
 Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. 
powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) 
i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 
 Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie 
na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie 
pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy 
skurczowe tynku. 
 Sprawdzanie powłok: 
- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 
wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów 
pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej 
powierzchni 
- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a 
Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 
- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu 



do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
 prawidłowości przygotowania podłoży 
 jakości powłok malarskich 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5 °C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
 sprawdzenie odporności na wycieranie 
 sprawdzenie przyczepności powłoki 
 sprawdzenie odporności na zmywanie 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m 
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 
 sprawdzenie przyczepności powłoki: 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie 
- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999 
 sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie 
ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za 
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 
całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane 
należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego 
3. dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy i inne dokumenty 



1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
4. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
5. Instrukcje producentów 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

 
ST.02.08 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
Wykonanie konstrukcji dachowych, wi ęźby 
dachowej drewnianej 
CPV 45261100-5     

 

 

1.  Wstęp 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

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

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: 

Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

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  stosuje się drewno klasy K27 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 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

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 

a) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

b) 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 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 

 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. 

5.2. Belki nośne 

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek nośnych powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną. 

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 

– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 

grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. 

5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co 

najmniej 3 cm. 

6.  Kontrola jako ści 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: 

– ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

– powierzchnia wykonana w m2. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 

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

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy zwi ązane 



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. 

 
 
 
 

ST.02.09 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
Wykonywanie pokry ć dachowych dachówk ą 
ceramiczn ą lub cementow ą 
CPV 45261210-9     

Pokrycie dachu dachówk ą 
CPV 45261211-6    

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot budowlanych związanych z wykonaniem pokryć dachowych dachówką 
ceramiczną w ramach zadania. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym 
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot. 
1.3. Zakres robot objętych ST 
Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z dachówek 
ceramicznych i cementowych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań 
dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania obróbek blacharskich i pokrycia 
blachą koszy dachowych oraz montażu urządzeń do odprowadzania wód opadowych. 
Wymagania te określono w ST „Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe”. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robot: 
a) odbior podłoża (podkładu) pod pokrycie z dachówki ceramicznej, 
b) wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki w „koronkę”, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” , pkt. 1.4. 
Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej zgodnie z 
pochyleniem określonym w PN-B-02361:1999 dla poszczególnych 



typów pokryć dachowych. 
Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o 
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności 
podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku. 
Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i 
nie przystosowanedo zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robot pokrywczych dachówką ceramiczną i 
cementową powinny mieć: 
_ Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
_ Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
_ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
_ Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
_ na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Materiały podstawowe 
– dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać 
wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
– dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w PN-EN 490:2000. 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być 
ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 
– nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką 
takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie 
okapu, siatki ochronne okapu, taśmy uszczelniające, 
– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię 
przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 



Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w 
odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 
wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami 
do odprowadzenia wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki 
ładunkowe powinny być składowane na paletach. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 
3.2. Sprzęt do wykonywania robot 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 
pokrycia dachówką. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: 
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy 
wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry 
drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 
5.2.Warunki przystąpienia do robot pokrywczych dachówką 
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym 
zakończeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i 
kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po 
zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
– wykonanie kominów i nasad kominowych, 
– otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
– osadzenie masztów,  rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, nie 
osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w 
trakcie wykonywania robót pokrywczych, 



– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i 
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 
dachowe. 
5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub 
cementowych 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle 
do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
są następujące: 
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 
może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem, 
- styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być 
mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego, 
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu, 
– w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien 
się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 
środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 
przybić deskę środkową 
wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, 
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachówką 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 
temperatury powietrza. 
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 
temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu 
dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych 
krawędzi dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą 
(tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm. 
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi 
na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią 
inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w 
łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych 
węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu 
łatą nie powinny przekraczać 10 mm. 
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź 
cynkowej. 
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 



i instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach 
(włazach) dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 
5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 
5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), 
holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być 
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej). 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można 
stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, 
polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod 
warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz 
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) – wg PN-71/B-10241. 
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do 
spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w 
rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed 
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest 
murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie 
powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu 
fartucha blaszanego. 
5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na 
każdym rzędzie dachówek 
równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niŜ 5 
mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku 
II oraz dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. 
Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 
5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i 
marsylką styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte 
względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać 1 cm przy kryciu karpiówką i 5 cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i 
marsylką. 
b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie 
prostopadłe do okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1metrze 
długości i 3 cm na całej długości pasa. 
5.6.2.4. Wielkość zakładów 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, 
niżej ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
– karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 
– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez 
zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą 
dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek 
poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak  by wierzchnia warstwa 
rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 
– karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy 
okapie i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw 
dachówek zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 



– holenderki 7-13 cm, 
– zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 
– zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 
5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 
– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w 
rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 
– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 
panujących wiatrów należy 
mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 
– w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
– w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony 
najczęściej panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach 
klimatycznych II i III. 
Sposób mocowania, jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien być 
zgodny z PN-71/B-10241 oraz specyfikacja techniczną. 
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w 
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowką 
ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-0 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robot pokrywczych dachówką 
Przed przystąpieniem do robot pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolę i odbiór 
(międzyoperacyjny) łacenia dachu . 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 
2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
– przekroju i rozstawu łat, 
– poziomu łat, 
– zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 
cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty 
kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą 
próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 
formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robot 
Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
6.4. Badania w czasie odbioru robot 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 



Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robot pokrywczych dachówkami, w 
szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładu, 
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy 
przystąpić po całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu. 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 
Należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuŜ badanego 
rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, 
stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji. 
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów 
Należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do 
prawidłowości wykonania – za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 
mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 
5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia 
Należy przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w 
pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. 
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych 
na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 
miejsca poddać przez 10 min działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w 
kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po 
wyschnięciu pokrycia. 
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach 
Należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone 
w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów 
Należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia 
gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy 
łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane 
wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) 
Należy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w 
sposób podany w pkt. 6.4.2.3. 
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich 
Należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz 
odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną 
przeprowadza się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej 
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
 



7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachówką 
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci 
bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. 
kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest 
mniejsza niż 0,5 m2. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych 
przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia 
przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna 
deski okapowej. 
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej 
lub powykonawczej 
można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 
 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-0 
8.2.Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i 
obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
układania pokrycia. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3.Odbior częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4.Odbior ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 



Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robot, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robot, 
• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 
protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, instrukcje 
producenta systemu pokrywczego, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
dachówką z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do 
odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia 
w stosunku do ustaleń umownych, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie 
wykonanych robot pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności 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 wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką 
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot 
poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 
 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST-0 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robot pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robot 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robot. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu 
dachówką stanowi wartość tych 
robot obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robot 
zaakceptowanych przez zamawiającego 
lub – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot. 
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty pokrywcze dachówką 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robot na wysokości 
do 4 m, 
– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
– pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w 
dokumentacji projektowej Elementów systemowych pokrycia, 
– pokrycie kalenic i grzbietów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robot 
pokrywczych, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robot pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachówką 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 robot na wysokości 
powyżej 4 m, należy ustalić 
w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachówką, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej). 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych. 



PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport 
(Zmiana Az1). 
PN-EN 490:2000 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2005(U) - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka 
wyrobu. 
PN-EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych (tom I, część III ) 
Arkady, Warszawa 
1990 r., 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r., 
• 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 poźn. zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 
811. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 
roku poz. 1118 z poźn. zm.), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 
881), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ST.02.10 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Wykonywanie pokry ć dachowych 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
CPV 45260000-7 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku: 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST-0 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich oraz rynien i rur 
spustowych powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 



2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 
i PN-73/H-92122. 
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa – równa 
warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjną mającą działanie 
antykorozyjne i zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0  
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 
środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepa. 
Blachy do obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania sie 
podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie 
na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju obróbek blacharskich, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
5.2. Obróbki blacharskie 
5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 
0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 



5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.3.1. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 
w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.3.2. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 
w elementy 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 
w sposób trwały  
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na wieloczłonowe, 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
głębokość kielicha. 
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. 
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót określa sie na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – wykonanie obróbek blacharskich oraz rynien 
i rur spustowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania ze szczegółowa specyfikacja 
techniczna 
8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp. 
8.2.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.3. Zakończenie odbioru 
8.3.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badan, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
 



9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Obróbki blacharskie 
Płaci sie za ustalona ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.2. Rynny i rury spustowe 
Płaci sie za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-89/B-27617 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania 
i badania. 
Inne dokumenty i instrukcje  
10.2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ST.01.02 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Nawierzchnie utwardzone i sportowe 
CPV 45112700-2 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania nawierzchni utwardzonych i sportowych podczas realizacji zadania: „  
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni 
Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie. Rodzaje kruszywa: naturalne, sztuczne i z 
recyklingu 
Kruszywo drobne – kruszywo o wymiarach ziaren D ≤ 2mm (górny wymiar sita), którego większa 
część pozostaje na sicie 0,063 mm 
Kruszywo grube – kruszywo o wymiarach ziaren D ≤ 45 mm (górny wymiar sita) oraz d ≥ 2 mm 
(dolny 
wymiar sita) 
Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być 
poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Do kruszyw naturalnych zaliczamy: żwir, piasek, żwir 
kruszony, kruszywo łamane ze skał, kruszywo z nadziarna i otoczaków 
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie 
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz 
robót 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 
zagęszczeniem 
Mieszanka mineralna – mieszanka kruszyw o zróżnicowanym uziarnieniu w zależności od typu 
projektowanej mieszanki mineralno asfaltowej 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka kruszywa oraz lepiszcza asfaltowego 
Nasyp – warstwa lub specjalnie ukształtowana budowla ziemna z materiału gruntowego 
Nasyp konstrukcyjny – nasyp stanowiący budowlę ziemną lub jego element 
Nasyp niwelacyjny – nasyp wykonywany przy kształtowaniu terenu 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń na 
podłoże gruntowe 
Podbudowa – nasyp stanowiący podłoże lub warstwę konstrukcyjną wszelkiego rodzaju nawierzchni 
utwardzonych (np. parkingowych, boisk itp.) 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Podbudowa stabilizowana mechanicznie – warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni służące 



do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże; w przypadkach technicznie uzasadnionych 
podbudowa 
stabilizowana mechanicznie może stanowić nawierzchnię twardą nie ulepszoną 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podło że – grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, jednak 
nie mniej niż do głębokości, na ktorej naprężenia pionowe od największych obciążeń użytkowych 
wynoszą 0,02 MPa 
Podło że ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Punkt rosy – temperatura, w której powietrze o określonej temperaturze wyjściowej i określonej 
wilgotności względnej nie jest już w stanie przyjąć większej ilości wody 
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu, przy 
optymalnej wilgotności: gruntów podłoża lub innych warstw konstrukcyjnych 
Stopie ń zagęszczenia I D – jest to stosunek zagęszczenia występującego w stanie naturalnym do 
zagęszczenia maksymalnego 
Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca 
tylko 
kurczenie się płyt 
Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju 
poprzecznego 
Warstwa odcinaj ąca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej 
Warstwa ods ączająca – warstwa, której głównym zadaniem jest odprowadzenie wody opadowej do 
drenażu oraz ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu 
Wskaźnik krzywizny uziarnienia CC – jest to stosunek kwadratu średnicy ziaren, których wraz z 
mniejszymi jest w gruncie 30% do iloczynu średnicy ziaren, których wraz z mniejszymi jest w gruncie 
10% do średnicy ziaren, których wraz z mniejszymi jest w gruncie 60%; CC = d30 

2 / (d10* d60) 
Wskaźnik no śności gruntu wnoś (CBR) – jest to stosunek obciążenia jednostkowego p do 
obciążenia 
porównawczego pp; wnoś = (p/pp) * 100 [%] 
Wskaźnik odkształcenia I 0 – stosunek modułu wtórnego E2 do pierwotnego E1; I0 = E2 / E1 

Wskaźnik ró żnoziarnisto ści gruntu C U – inaczej zwany wskaźnikiem niejednorodności uziarnienia 
wyznacza się ze stosunku średnicy ziaren, których wraz z mniejszymi jest w gruncie 60% do średnicy 
ziaren, których wraz z mniejszymi jest w gruncie 10%; CU = d60 / d10 

Wskaźnik zag ęszczenia I S – stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego gruntu w nasypie 
do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, uzyskana w 
badaniu w aparacie Proctora; IS = γd / γds 

Wykop niwelacyjny – wykop wykonany w celu zmiany ukształtowania istniejącego terenu 
Wymiana gruntu – wykonanie nasypu uzupełniającego w miejscu usuniętego grunt nienośnego 
Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito o wymiarze 0,063 mm 
Wzmocnienie podło ża – zabieg, którego celem jest zwiększenie wytrzymałości, zmniejszenie 
ściśliwości lub poprawa innych właściwości gruntu 
Zagęszczenie gruntów – proces budowlany, którego celem jest zmniejszenie objętości porów gruntu. 
1.3. Zakres prac 
Prace obejmują wykonanie nawierzchni: 
 chodnikowych 
 rekreacyjnych 
 sportowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Zastosowane materiały do wykonywania nawierzchni sportowych powinny odpowiadać polskim 
normom i posiadać między innymi: 
 Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 



 Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
Wszystkie materiały muszą uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. 
Nawierzchnia i podbudowa chodników 
 Płyty betonowe o zróżnicowanych 
wymiarach lub kostka farmerska; kolor szary 8 cm 
 miał kamienny 0/5 mm 5 cm 
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 15 cm 
 Ulepszone podłoże – mieszanka stabilizacyjna 
piaskowo - cementowa Rm - 1,5 MPa 10 cm 
 Nasyp z gruntu G1 - uzupełnienie wysokości 
Obrzeża 
 Obrzeża betonowe 30x8 cm 
 Obrzeża betonowe 20x6 cm. 
Ławy pod obrze ża 
 Beton C12/15. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót nawierzchniowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 gruntofrezarka 
 mieszarka do stabilizacji gruntu 
 ubijak 
 koparko-spycharka 
 sprzęt do robót ręcznych 
 równiarki 
 płyty wibracyjne 
 walce statyczne 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchniowych sportowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 lekki sprzęt transportowy 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża układać należy 
na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami czasie transportu. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie podło ża ulepszonego 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże 
jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa 
cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5°C w 
czasie najbliższych 7 dni. 



Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. 
Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy suchego piasku dla ulepszonego podłoża 
dla ruchu KR3 wynosi 8%. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Do stabilizacji kruszywa metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
Cement należy dodawać do kruszywa w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki 
ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Piasek powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną 
głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku 
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność 
wymieszania kruszywa w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do 
prowadnic. 
Po wymieszaniu kruszywa z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność 
jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę 
ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od 
wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 
Czas od momentu rozłożenia cementu na kruszywie do momentu zakończenia mieszania nie 
powinien być dłuższy od 2 godzin. 
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w 
dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy 
użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od 
użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii 
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Po 
wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 
od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 
Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 
położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 
podobne 
wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie 
i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg 
BN-77/8931-12, nie mniejszego od podanego w PN-S-96012. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. 
Podbudowa lub ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora 
nadzoru, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
5.2. Wykonanie warstwy podło ża z piasku 
Kruszywo do wykonania warstwy powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z 
zachowaniem wymaganych spadków, rzędnych wysokościowych i szerokością, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie należy przeprowadzić przez wałowanie bezpośrednio po rozłożeniu. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. 
Zagęszczenie powinno być wykonane przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczonego 
kruszywa, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN- 



77/8931-12). Jeżeli materiał został nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie 
i napowietrzanie. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak mróz, opady deszczu i śniegu. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
5.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa 
 Przygotowanie podłoża 
- Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć geodezyjnie odcinki chodników i nawierzchni 
sportowych. 
- Wykonanie koryta należy wykonać mechanicznie lub ręcznie. Ostateczne profilowanie wykonać 
ręcznie. 
- Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone. Należy usunąć błoto 
i grunt, następnie sprawdzić istniejące rzędne terenu czy umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowane rzędne podłoża. 
 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
- Wytwarzać ją w mieszarkach stacjonarnych zapewniających otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 Rozkładanie mieszanki kruszywa 
- Mieszankę należy rozkładać dwuwarstwowo. Każda warstwa powinna być zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora nadzoru poprzednich warstw. 
 Zagęszczanie 
- Zagęszczenie kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg 
normalnej próby Proctora – PN-88/B-04481( metoda II). Wilgotność kruszywa powinna być 
równa wilgotności optymalnej wg normy j. w. Wilgotność powinna być w przedziale od 1 % 
powyżej wilgotności optymalnej do 2 % poniżej wilgotności optymalnej. 
- Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy 
po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. 
5.5. Układanie chodnika z płytek betonowych 
 Płyty przy obrzeżach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej 
górnej krawędzi krawężnika. 
 Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać 
w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 
 Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać 
zaprawą cementowo-piaskową. 
 Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 
 Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. 
 Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się 
przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów 
dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku. 
 Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na 
łukach nie powinna być większa niż 3 cm. 
 Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty 
lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 
 Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku 
grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 
10 dni. 
5.6. Układanie nawierzchni z kostki brukowej betono wej 
 Kostkę brukową betonową układać należy na uprzednio przygotowanej i wyrównanej podbudowie 
tłuczniowej rozścielonej na wyprofilowanym podłożu. 
 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta powinien wynosić 1,0 według normalnej 
metody Proctora. 
 Na podsypkę należy stosować mieszankę cementowo - piaskową. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
 Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 



 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
 Zagęszczanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka. Spoiny wypełnić 
piaskiem z polewaniem nawierzchni wodą. Nawierzchnie oczyścić z nadmiaru piasku i sprawdzić 
spadki poprzeczne i podłużne oraz równość nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. 
5.7. Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem 
należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2. Kontrola jako ści wykonania podło ża, podło ża ulepszonego i podbudowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w celu 
akceptacji. 
Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podł oża 
 Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04, nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego 
podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm dla 
ulepszonego podłoża. 
 Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej 
niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%. 
Wymagania dotycz ące parametrów podło ża pod nawierzchnie sportowe 
Podłoże powinno wykazywać wartości wskaźnika zagęszczenia (IS) lub modułu odkształcenia (E2) 
zgodnie z tablicą jn. 
W przypadku, gdy podłoże nie osiąga wartości wymienionych w tablicy jw., należy go dogęścić lub 
wzmocnić w inny sposób tak, aby osiągnąć wartości minimalne stanu parametrów podanych w tablicy. 
Kontrola podbudowy z kruszyw pod nawierzchnie sport owe 
Kontrola materiałów 



Materiał z przeznaczeniem do wbudowania należy kontrolować, poprzez: 
 jeśli materiał jest przywieziony od dostawcy/producenta na teren budowy: 
- sprawdzenie dokumentów dostarczonego materiału – sprawdzenie czy dostarczony materiał 
ma określone następujące cechy i czy wyniki są zgodne z wymogami normy PN-S-06102: 
1997: 
o uziarnienie 
o zawartość zanieczyszczeń obcych 
o zawartość zanieczyszczeń organicznych 
o nasiąkliwośćo mrozoodporność 
o rozpad krzemianowy i żelazawy 
o zawartość związków siarki 
o wskaźnik nośności wnoś 

- wizualna ocena jakości materiału w trakcie rozładunku 
- wykonanie dla każdej partii badań sprawdzających – rodzaj badań uzależniony jest od pełnionej 
funkcji materiału po jego wbudowaniu (niezbędne właściwości zawiera projekt, wg którego 
prowadzone są prace) – na ogół są to wg PN-B-11111 [52]; PN-B-11112 [53]; PN-B-11113: 
o uziarnienie 
o zawartość zanieczyszczeń obcych 
o zawartość zanieczyszczeń organicznych 
 jeśli materiał stosowany jest materiałem pozyskanym z innego miejsca na terenie budowy: 
- wykonanie badań przydatności w zakresie wynikającym z pełnionej funkcji materiału po jego 
wbudowaniu 
Kontrola w trakcie wykonywania 
Kontrola bieżąca obejmuje: 
 sprawdzenie jakości wbudowywanego materiału poprzez: 
- kontrolę uziarnienia 
- kontrolę zawartości zanieczyszczeń obcych 
- kontrolę zawartości zanieczyszczeń organicznych 
 sprawdzenie jakości wykonanych poszczególnych warstw poprzez: 
- sprawdzenie warunku nieprzenikania cząstek 
- kontrolę grubości warstw podbudowy 
- kontrolę szerokości podbudowy 
- kontrolę rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy 
- kontrolę równości w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym 
- kontrolę spadków poprzecznych 
- kontrolę zagęszczenia 
- kontrolę nośności 
Kontrolę przeprowadza się poprzez porównanie wyników oceny z warunkami założonymi w projekcie. 
Poszczególne warstwy muszą być również kontrolowane w zakresie zgodności ich geometrii z 
wymaganymi w projekcie. Jeżeli ten nie przewiduje inaczej to: 
 nierównomierności podłużne nie powinny być większe niż 20 mm na 4-ro metrowej łacie 
 rzędne wysokościowe nie mogą się różnić o więcej niż ±1 cm w stosunku do projektowych 
 grubość warstwy nie może się różnić o więcej niż ±1 cm w stosunku do projektowych 
Badania kontrolne powinny być udokumentowane w Raporcie geotechnicznym. Raport powinien 
zawierać: 
 opis wykonanych prac 
 termin wykonania prac 
 lokalizację punktów badań kontrolnych 
 wyniki badań 
 wyniki kontroli 
Termin wykonania kontroli warstw wbudowanych (podbudowa z kruszywa) oraz wyniki kontroli 
powinny 
być odnotowane w Dzienniku Budowy. 
Każda wykonana warstwa podbudowy musi być poddana procedurze odbioru częściowego. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana dopiero po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej, potwierdzonego odbiorem w dokumentacji budowy. Odbiory 
warstw 
wykonuje się na podstawie wyników kontroli właściwości wytrzymałościowych warstw. 
6.3. Kontrola jako ści ustawienia obrze ży 
 Kontrola wyrobów betonowych zgodnie z normą BN-80/6775-03/03. Ustawienie i wykonanie - 
sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i oględziny. 
 Dopuszczalne odchylenie profilu podłużnego obrzeży nie może przekraczać 1 cm, a tolerancja 
odchylenia od projektowanego kierunku 1 cm. 



6.4. Kontrola wykonania chodnika z płytek 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST. 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 m2 

chodnika z płyt należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić 
układ płyt chodnika. 
6.4.1. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit 
pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
±3 cm. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±0,3%. 
Sprawdzenie równoległości spoin 
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż 
spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ±1 cm. 
Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm 
w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz 
wypełnienia. 
6.5. Kontrola jako ści wykonania nawierzchni z kostki betonowej 
Rodzaje badań: 
 sprawdzenie podsypki - polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją 
 sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin 
 zbadanie rodzaju i gatunku użytej kostki 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych 
 sprawdzenie stosowania wymagań układania kostki w odpowiedniej temperaturze 
 badanie prawidłowości ubicia kostki, poprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 
15 cm ubijaka o ciężarze 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie 
kostek nie powinno być dostrzegalne. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
8.1. Odbiór nawierzchni chodników 
Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podłoża, podsypki, podbudowy, nawierzchni chodników, 
obrzeży, dylatacji. 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby 
nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano Montażowych. 
Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega: 



 zgodność z dokumentacją techniczną 
 rodzaj zastosowanych materiałów 
 prawidłowość zastosowanych materiałów 
 prawidłowość wykonania elementów robót nawierzchniowych 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór podbudowy z kruszyw 
Wykonana podbudowa powinna wykazywać wartości wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,00 i modułu 
odkształcenia E2 ≥ 100 MPa przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika odkształcenia I0 ≤ 2,2. 
Kontrolę IS, E2 należy prowadzić zgodnie procedurami badawczymi zakładając, że ilość oznaczeń nie 
powinna być mniejsza niż 3 na 1000 m2. Kontrola końcowa powinna być przeprowadzona w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy, przedstawiciela Zleceniodawcy i innych zainteresowanych stron. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego 
3. dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy i inne dokumenty 
1. PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Podział, nazwy i określenia. 
2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 
3. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
4. PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
5. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
kruszywa 
6. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
7. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
8. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
9. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 
10.PN-B-06714-37:1988 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11.PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12.PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
13.PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
14.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do 
nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
15.PN-60/B-04493 Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarności biernej, 
16.PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
17.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
18.Wytyczne techniczne G- 3-1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
19.Wytyczne techniczne G -3-2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
20.Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
21.Instrukcja techniczna G - 2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK,1983. 
22.Instrukcja techniczna G - 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
23.Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 
24.Instrukcja techniczna 0 - 1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
25.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 
26.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 



27.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
28.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
29.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
30.BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – BUDOWA MAGAZYNU SPRZĘTU SPORTOWEGO 
PRZY BOISKU LEKKOATLETYCZNYM 

 
 

1.  WSTĘP 
 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem budowy instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku 
magazynu sprzętu w Puszczykowie. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
wymienionych w pkt. 1.1,  
 
1.3.  Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym 
 
W zakres prac wchodzą:  

 
- rozdzielnice i tablice rozdzielcze nn, 
- wewnętrzne linie zasilające,  
- instalacja oświetlenia podstawowego,  
- instalacja gniazd wtyczkowych, 
- instalacja połączeń wyrównawczych, 
- system ochrony przeciwprzepięciowej, 
- system ochrony przeciwporażeniowej,  
 

1.4.  Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Przez obiekty budowlane należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi  
 
1.4.2. Przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z  
           gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada  
           fundamenty i dach 
 
1.4.3.  Mowa o budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego  

 



1.4.4. Mowa o robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

 
1.4.5. Mowa o remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji 

 
1.4.6.  Mowa o urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem 

 
1.4.7. Przez teren budowy należy rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
 
1.4.8.  Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć  
            tytuł prawny wynikający z prawa własności , użytkowania wieczystego, zarządu,  
           ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego  
           uprawnienia do wykonywania robót budowlanych  
 
1.4.9.  Przez pozwolenie na budowę należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego 

 
1.4.10. Przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami odbiorów 
częściowych i końcowych, a w miarę potrzeby rysunkami i opisami służącymi realizacji 
obiektu, operatami geodezyjnymi i książką obmiarów. 

 
1.4.11. Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi  

 
1.4.12. Przez teren zamknięty należy rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego 
 
1.4.13. Przez aprobatę techniczną należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
 
1.4.14. Przez właściwy organ należy rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego 
 
1.4.15. Przez wyrób budowlany należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

 



1.4.16. Przez organ samorządu zawodowego należy rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów 

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

 
1.4.18. Przez kierownika budowy należy rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 

robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę 

 
1.4.19. Przez materiały należy rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 

 
1.4.20. Mowa o odpowiednie zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

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

 
1.4.21. Przez polecenie Inspektora nadzoru należy rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

 
1.4.22. Przez projektanta należy rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej 
 
1.4.23. Przez przedmiar robót należy rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych 

 
1.4.24. Przez ustalenia techniczne należy rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

Dokumentacją Projektową ‚ specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego ( wg zapisów w Dzienniku Budowy ), oraz z Polskimi Normami. Odstępstwa 
od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia projektowanych materiałów innymi, o 
zbliżonej charakterystyce i trwałości. Zmiany nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 



 
          Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  
          teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  
          administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji  
          projektowej i dwa komplety SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
          Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez 
Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
         Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji 

        W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

         Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

          W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

          Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

          W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
          Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
          Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
          Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
           Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej 
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 



 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

          O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
          Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy ( zgodnie z informacją BIOZ ). 
          Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
 
          Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
 

2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1.  Ogólne wymagania  

 
Stosować materiały z aktualnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi 

odpowiadające Polskim Normom. Przed zastosowaniem wyrobu „ Wykonawca winien 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 
2.2.  Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń  
 
2.2.1.  Przyjęcie materiałów do magazynu na budowie powinno być poprzedzone 

jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjecia można 
dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym 
spedytora, w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 

2.2.2.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na budowę wyroby i materiały nie używane, 
a materiały używane mogą być zastosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora. 



2.2.3.  Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie technicznym oraz odpowiadać wymaganiom obowiązujących 
norm, przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych i określonym 
warunkom technicznym. 

           Przy określeniu numeru katalogowego wyrobu, urządzenia lub materiału należy go 
bezwzględnie dostarczyć wg opisu katalogowego. 

            Materiały i wyroby o zbliżonych parametrach można zastosować na budowie 
wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i inwestora. 

2.2.4  Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymagane są świadectwa jakości, karty 
gwarancyjne, certyfikaty lub protokóły odbioru techniczne należy dostarczać z 
wymienionymi dokumentami.  
 

2.2.5.  Dostarczone na budowę materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 
opakowań materiałów oraz wyrywkowo jakość wykonania stwierdzając brak 
uszkodzeń. 

 
2.2.6.  W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom. 

 
2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
            Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakośc i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.3.1. Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
 
2.3.2. Kształtowniki stalowe i niektóre materiały budowlane można składować na placu 

chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. 
 
2.3.3.  Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać wymagań 

– rury instalacyjne stalowe składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla 
każdego wymiaru przegrodach w wiązkach w pozycji pionowej 

            - rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niższej niż -15st.C i nie wyższej niż 
+25stC w pozycji pionowej w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od 
urządzeń grzewczych 

            - rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać w kręgach 
zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach, a kręgi w liczbie nie 
większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim 

            - przewody izolowane i taśmy izolacyjne przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
chłodnych 



            - kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach (krótkie odcinki 
dopuszcza się składować w kręgach ), a bębny powinny być  umieszczone na 
utwardzonych podłożach 

           - osprzęt kablowy należy składować w pomieszczeniach 
           - silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp. Należy składować w 

pomieszczeniach suchych, ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu na podłodze lub 
drewnianych podkładach  

            - wyroby metalowe – druty, linki, kształtowniki itp. Składować w pomieszczeniach 
suchych z zabezpieczeniem przed korozją 

            - narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych o 
odpowiedniej temperaturze i przewietrzanych, które należy chronić przed korozją 

            - sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na 
oddzielnych półkach 

           - akumulatory należy przechowywać i transportować zgodnie z wytycznymi 
producenta 

           - farby, lakiery, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z 
zastosowaniem stosownych przepisów p-poż. 

            - gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w 
specjalnie do tego celu przeznaczonych nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych 
pomieszczeniach 

            - cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią 

            - cegłę, przykrywy kablowe itp. należy składować w sposób uporządkowany na placu ( 
bez przykrycia dachem )zabezpieczając przed opadami i oblodzeniem 

            - prefabrykaty betonowe jak słupy itp. należy magazynować na placach składowych 
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cieńszymi końcami na drewnianych 
przekładkach odległych co 1/5 długości słupa 

  
 
2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  
 
2.5.  Warunki równoważności              

 
Dopuszcza się stosowanie osprzętu, aparatów, urządzeń, obudów, opraw 

oświetleniowych itp. innego typu lub producenta niż wskazane w projekcie o 
porównywalnych parametrach technicznych. 

 
2.5.1. Zamienniki muszą spełniać wymagania szczegółowe :  
 



- oprawy oświetleniowe – o nie gorszych parametrach oświetleniowych, porównywalnych 
wymiarach, kształcie ( parametry oświetleniowe udowodnić wykonaniem zamiennych 
obliczeń i rysunków ) 
- źródła światła – o zbliżonych parametrach fotometrycznych i trwałości 
- system oświetlenia awaryjnego – jednolity dla całego obiektu 
- rozdzielnice – obudowy z materiałów przewidzianych w projekcie przy porównywalnych 
gabarytach 
- urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej – jednolite dla całego obiektu 
- osprzęt – wykonany z materiałów przedstawionych w projekcie o porównywalnych 
parametrach technicznych 
- listwy, kanały instalacyjne – wykonane z materiałów przedstawionych w projekcie o 
porównywalnych parametrach technicznych 
 

3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.  

 
3.1. Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową 

 
3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 
3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

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

 
3.4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
 
4.  TRANSPORT  
 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną negatywnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Nie wymaga się 
szczególnych środków transportu. Materiały zaleca się przewozić w oryginalnych 



opakowaniach producenta i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem 
i zawilgoceniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia izolacji przewodów.  

Liczba środków będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy 
 

4.3. Transport materiałów          
 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń elektrycznych 
należy przestrzegać w szczególności : 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni 
- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 
zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę 
rejestrującą, przekaźniki itp. mniej odporną na wstrząsy i drgania 
- urządzenia i aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować nie narażając na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
- przy transporcie wyłączników, dławików, transformatorów należy stosować się do 
zaleceń producenta co do sposobu mocowania lin oraz załadunek i wyładunek 
przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią 
- transport elementów urządzeń rozdzielczych powinien odbywać się za pomocą lin 
mocowanych w węzłach spawanej konstrukcji szkieletowej (mocowanie do 
oszynowania, aparatury jest niedopuszczalne ) 
- zaleca się dostarczanie urządzeń i konstrukcji oraz aparatów na stanowisko montażu 
bezpośrednio przed montażem celem uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego 
- w czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska 
 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
 
5.1.  Wymagania ogólne  
 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej. 
Wykonawca robót elektrycznych powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę 
zarządzającą, oraz odpowiednią ilość pracowników z wymaganymi uprawnieniami w 
celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego ukończenia robót na odpowiednim 
poziomie. 
 

5.2.  Trasowanie  
 

Wytyczenie należy wykonać zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie 
uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej.  
 

5.3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną  
            ofertową  
 
5.3.1. Organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy 
5.3.2. Opracowanie planu BIOZ 
5.3.3. Szkolenie pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac 
5.3.4. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami 

niezbędnymi do wykonywania prac 
 
5.4. Ustanowienie kierownika robót 
 
5.4.1. W przypadku gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe 

do ich prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w 
danej specjalności robót 

5.4.2. Kierownik robót powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o 
podjęciu swej funkcji 

 
5.5. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
 
5.5.1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika 

budowy obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy 
5.5.2. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowie 

oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy 
stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji 
państwowej. 

5.5.3. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. 
Każdy zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z 
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej 
instytucji. Z każdym zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której 
zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby. 

5.5.4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikom 
budowy (robót) oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej 
aktualnymi przepisami : 
- pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz 
innych organów 



- majstrom 
- upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski 
- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy 
- pracownikom służb bhp 
- przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót 

5.5.5    Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie  
            odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
            Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące  
            podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy  
            uprawnionym organom. 
 
5.6. Odbiór frontu robót 
 
5.6.1. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z 

obiektem budowlanym, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie frontu robót 

5.6.2. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy powinien być dokonany 
komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem 
protokółu. 

5.6.3. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót 
powinien być zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z 
ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy. 

5.6.4. Przy przekazywaniu frontu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć 
wykonawcy plan urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie robót lub złożyć 
pisemne oświadczenie. Że w danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych 

5.6.5. Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót 
przewidzianych do wykonania.  

 
5.7. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 
5.7.1. Koordynacja robot budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego począwszy od 
projektowania a kończąc na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji 

5.7.2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robot lub ich etapów oraz powinien tak być 
uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót 
ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie 
prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. 
 

5.8.  Wymagania wobec wykonawcy      
         

5.8.1. Robotami elektrycznymi powinna kierować osoba posiadająca wymagane Prawem 
Budowlanym uprawnienia budowlana i będąca członkiem Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa 



5.8.2. Osoby wykonujące prace wymagające potwierdzonych kwalifikacji w zakresie 
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na podstawie art. 54 Prawa Energetycznego, powinny 
legitymować się zaświadczeniem o stwierdzeniu tych kwalifikacji, odpowiednio : dla dozoru i 
eksploatacji dla wymaganego zakresu prac oraz napięcia 
5.8.3. Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko, co 
zostało narysowane, opisane, objęte przedmiarem oraz nieujęte, a konieczne do 
prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady wykonania kontroli robót  
 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zgodność ich z 
zamówieniem i dokumentacją projektową. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan izolacji 
przewodów Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
ponownie przeprowadzić badania.  
 

 
6 2.  Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
Przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoś ( PZJ ), w którym przedstawi  
on zamierzony sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i  
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać : 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
   elementów robót 
- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością  
   wykonywanych robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a  
   także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
   proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
  materiałów 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  



   Legalizacja i sprawdzanie urządzeń ) prowadzonych podczas dostaw materiałów i  
   wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.3. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych  
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt,  
Zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  
częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o  
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod  
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na  
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych  
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  w pracy  
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych  
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i  
robót ponosi Wykonawca. 
 

             
            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  
trakcie realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora  
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub  
badania,  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora  
nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami  
badań jak najszybciej, nie później jednak niż trzy dni od ich uzyskania 
 
Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach  
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 



 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do  
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich  
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna  
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami  
umowy i dokumentacji projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez  
Wykonawcę. 
 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty  
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub  
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  
robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych  
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje - atesty 
 
6.7.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor  
nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta  
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji  
projektowej 
6.7.2. W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać  
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy  
6.7.3. Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, 

 poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań, których kopie 
 będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru 

6.7.4. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli  
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z umową i dokumentacją  
projektową, to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 
6.8. Próby montażowe – rozruch 
 
6.8.1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca  
zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych  
robót (próby montażowe) wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów ( prac  
regulacyjno-pomiarowych ) i próbnym uruchomieniu poszczególnych fragmentów  
wykonanej instalacji 
6.8.2. Szczegółowy zakres prób montażowych wynika z charakteru wykonanej  
instalacji  
6.8.3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokółach  
lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy 
6.8.4. Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi  



konieczność lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i  
dokonania regulacji maszyn i urządzeń w celu uzyskania odpowiednich parametrów.  
Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych określa  
zamawiający.  
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i umową. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
       Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i  
        kosztorysowej 

 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać jako odbiory częściowe. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia linii kablowych, 
oraz prawidłowość montażu i osadzenia słupów.  

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 

nadzoru przy udziale Wykonawcy : 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ) 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 



Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, umową i uprzednimi ustaleniami. 

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

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny ( końcowy ) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu ( ilości ) oraz jakości. 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i umową. 

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

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie uzupełniających i robót poprawkowych. 

 



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowego ) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty : 
1. dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów ( oryginały ) 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z SST i programem zapewnienia jakości ( PZJ ) 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności ( atesty ) wbudowanych 

materiałów 
6. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( przełożenie 

linii energetycznej ) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 
 
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 



Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.  
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie ). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w umowie i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Dokumentacja projektowa 
 
10.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy  
10.1.2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – część elektryczna 
10.1.3. Przedmiar robót  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.2. Akty prawne 
 
Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów 
dotyczących budowy a wynikających :  
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. roku w sprawie warunków 
technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
tablicy informacyjnej oraz danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
 
 
10.3. Normy 
 
PN-IEC 60364           Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 61024           Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-EN 50310:2002   Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z  
                                   zainstalowanym sprzętem informatycznym 
PN-91/E-05010          Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych 
PN-76/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  
PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
PN-E-90401   Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i  

powłoce polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/l kV.  
N SEP-E-001             Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona  
                                   przeciwporażeniowa 
N SEP-E-004              Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
PN-E-90184   Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. 
                                    Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
PN-EN 1838:2002      Oświetlenie awaryjne 
PN-E-06314   Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.  
PN-E-06305/00  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.  
PN-86/E-05003/01     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-86/E-05003/03     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-86/E-05003/04     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  
                                      Zasady ogólne 
 
PN-IEC/TS  61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  
                                    Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i  
                                    uziemienia 



PN-IEC/TS  61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
                                    Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć 
PN-84/E-02033          Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-IEC 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-E 60446:2002      Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub  
                                    cyframi 
PN-E-05160/01  Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe.  
PN-EN 60529:2003    Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy ( kod IP ) 
PN-EN 50171:2002    Niezależne systemy zasilania 
PN-IEC 61239:2000   Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi     
                                   dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 
PN-E-05009/41  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-E-05009/61  Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  
PN-88/E-08501          Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-92/N-01255          Barwy i znaki bezpieczeństwa 
PN-92/N-01256          Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN-N-01256-5:1998   Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach  
                                    ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
PN-E-06160/10  Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia.  
PN-E-06401/03  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe  

na napięcie nie przekraczające 0.6/1 kV.  
PN-B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-C-89205   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-H-74219   Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  
PN-H-92325   Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.  
PN-E-05204:1994      Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i  
                                    urządzeń. Wymagania  
PN-92/E-05202          Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe  
                                    / wybuchowe / 
BN-6774-04   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.           
BN-6774-0   Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir.  
BN-6112-28   Kit miniowy.  
BN-79/9068-01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych  

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych.  
BN-8836-02   Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
BN-6353-03   Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.  
BN-8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
BN-3061-29   Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów oświetleniowych.  
BN-8872-01   Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. W skrzynkach z tworzyw  

sztucznych. Ogólne wymagania i badania.  
 
 
 


