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SST 00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla zadania: Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robot 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1.Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dzielowie.  
 
1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
- Roboty rozbiórkowe 
- Roboty betonowe  
- Roboty murowe 
-  Roboty dekarskie  
- Roboty wykończeniowe 
- Instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne 
- Instalacje elektryczne wewnętrzne 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Dni robocze - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej 
Inspektor Nadzoru - organ rządowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba fizyczna lub prawna 
wyznaczona przez Stronę Zamawiającą, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, która jest 
odpowiedzialna za kierowanie; lub kontrolę wykonania robot objętych Umową, lub na którą Strona Zamawiająca może 
delegować uprawnienia kompetencje w ramach Umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. 
Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiące całość techniczno-użytkową. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczaj owo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego inwestycji Przetargowa dokumentacja projektowa - część 
dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz 
egzemplarz dokumentacji projektowej. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. 



 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią 
część 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. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty i 
wykonana ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W 
czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 
wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 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. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  utrzymywać   sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy,   wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się używa materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 



Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie 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. Pojazdy ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań inspektora. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 



Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów. W czasie 
przeprowadzania inspekcji, inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 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. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. 
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 inspektora nadzoru, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
 



5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
 
6.2. Zasady kontroli, jakości robót 
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. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom   ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 
 
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 ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 



Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli; pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 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 ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów; dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: - datę 
przekazania Wykonawcy terenu budowy. 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi. 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót. 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał. 



- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 
 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz i wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
5. Przechowywania dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.   Zaginięcie   
któregokolwiek   z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej ST 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 lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości 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 sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 



występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów- w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 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 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 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 ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach 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 ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8. 4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne. 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 



6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp. oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. 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. 6.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.1.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 
lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST „Wymagania ogólnie" 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, oświetlenia zgodnie z wymaganiami ramp. chodników, 
krawężników, barier, 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
 
 
 
 
 



10. PRZEPISY ZARZĄDZENIA 
 
1. Prawo budowlane 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub 
beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w dokumentacji technicznej oraz 
do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z realizacją zadania: „Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dzielowie”. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

 
----    rozebranie istniejącej dobudówki 
----    demontaż istniejącego wyposażenie instalacyjnego, 
----    demontaż istniejącego wyposażenia stałego, 
----    rozebranie ręczne posadzek w zakresie zgd z PT, 
----    skucie tynków odspojonych,  
----    rozebranie ścianek działowych murowanych zgd. z PT 
----    wykucie otworów pod stolarkę drzwiową w nowych lokalizacjach  
----    przekucie wszystkich istniejących otworów drzwiowych do rozmiaru projektowanej stolarki 
----    wykucie z muru ościeży drzwiowych i okiennych 
----    wykonanie  wszystkich niezbędnych, wynikających z całej dokumentacji przekuć, przejść instalacyjnych przez 

wszystkie przegrody budowlane  
----    wszystkie inne nie wymienione roboty rozbiórkowe wynikające z dokumentacji, 
 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 
− młotami kującymi, 
− odkurzaczem przemysłowym, 
− samochodami do wywozu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
− drobnym sprzętem pomocniczym. 
 



4. TRANSPORT 
 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych 
kontenerach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z 
wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz 

wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.2.1. Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
5.2.3. Wykuć elementy ze ścian ręcznie lub mechanicznie 
5.2.4. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać 

zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich 
zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami.  
Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

− 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
− 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 

zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
8. ODBIORY ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte specyfikacją 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów 

przed uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie demontażu, 
− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  



− selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

− załadunek odpadów, 
− zabezpieczenie ładunku, 
− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
− utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 112, poz. 1206),  
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, 
poz. 1737), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg, placów, ogrodzeń i przepustów.  
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
- warstw nawierzchni wszelkiego rodzaju, 
- krawężników, obrzeży i oporników, 
- ścieków, 
- chodników, 
- ogrodzeń, 
- barier i poręczy, 
- znaków drogowych, 
- przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 
- innych elementów niewymienionych, związanych z wyposażeniem terenu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rusztowania 

Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 

- koparki. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić 
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 



Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić związane z 
recyklingiem asfaltu. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
- dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 
- dla przepustów i ich elementów 
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w„Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki ścieku: 
- odsłonięcie ścieku, 
- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników: 
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 



- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla rozbiórki ogrodzeń: 
- demontaż elementów ogrodzenia, 
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
- zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
f) dla rozbiórki barier i poręczy: 
- demontaż elementów bariery lub poręczy, 
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
g) dla rozbiórki znaków drogowych: 
- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 
- odkopanie i wydobycie słupków, 
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
h) dla rozbiórki przepustu: 
- odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 
- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 
- rozebranie elementów przepustu, 
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST – 
00„Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY  
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie 
koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi parkingu lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład w miejscu 
łączenia z nawierzchnią istniejącą. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 



Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 
5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST/B – 01 „Wymagania ogólne” pkt 6.- ROZDZIAŁ PIERWSZY 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 
podłoża podaje tablica 2. 
 
 
 
 
 
 
 



Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża – dla dróg  

Lp. Wyszczególnienie 
badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

 

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych  

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy 
od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być 
większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – 01 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 



8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – 01 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – 01 „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających.  

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 
odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt 
wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w 
SST – 00 „Wymagania ogólne”  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

• piaski, 

• żwir i mieszanka, 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 
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≤

 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy 
warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d
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gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 
[5] dla gatunku 1 i 2. 



Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy 
PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4]. 

 
2.4. Wymagania dla geowłókniny 

NIE DOTYCZY 
 
2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania 
powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.5.2. Składowanie geowłóknin 

NIE DOTYCZY 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – 00 „Wymagania ogólne” 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek, 

• walców statycznych, 

• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  

 
4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
4.3. Transport geowłóknin 

NIE DOTYCZY 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  

 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 



 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości 
powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał 
o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 
rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 
[6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% 
jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć 
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 
5.4. Odcinek próbny 

NIE DOTYCZY 

 
5.5. Rozkładanie geowłóknin 

NIE DOTYCZY 

 
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 

NIE DOTYCZY 

 
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  

 



6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone 
w p. 2.3. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i 
odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 



6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 
cm. 

 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość 
tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy 
od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie 
powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin 

NIE DOTYCZY 

 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny 
być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

• prace pomiarowe, 

• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z 
tłucznia kamiennego. 
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 
- podbudowę pomocniczą, 
- podbudowę zasadniczą. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw 
nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST – 00 „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 

• kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
• woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 

• tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
• kliniec od 0 mm do 31,5 mm, 

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-
96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 

• klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
• klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:  

 
 
35 
40 
 
30 

 
 
50 
50 
 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 
2,0 
3,0 

 
 
3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy,   



nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
4,0 
5,0 

 
10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku 
masy, nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 
30 
nie bada się 

 
 
 
nie bada się 
nie bada się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy 
tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 
zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 
nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
mniej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
3 
4 
 
 
75 
 
15 
 
15 

 
 
 
4 
5 
 
 
65 
 
25 
 
20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m, nie 
więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 
0,2 

 
 
0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie 
więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

 
 
45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-
26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  
niż: 

 
 
 
wzorcowa 

 
2.4. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

1. równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
2. rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
3. walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
4. walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
5. szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
6. walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
7. przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 



4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne” 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST – 03 „Koryto wraz z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża”. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub 
wykonane ulepszenie podłoża. 
 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej 
albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
odsączającej, 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub 
według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 
największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. 
Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać 
się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo 
drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o 
nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie 
warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i 
wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować 
warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa 
grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 
50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
5.4. Odcinek próbny 
NIE DOTYCZY 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 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. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości badań 
na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 
dowy na jedno badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów 

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła 
pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę 
w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 
kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 



w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy 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. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 
%. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, 
-2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 

• dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 
cm (MPa) 

 Pierwotny M Wtórny M 

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być większy od 50 
MPa. 
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M do pierwotnego 
modułu odkształcenia M jest nie większy od 2,2. 
£ 2,2  
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy 
na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 
 



6.5.2. Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z 
decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – 00 „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie kruszywa, 
• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 

• dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
• parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży, 
• chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne”  
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 

• 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
• 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

• 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
• 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
• na długości ± 3 mm, 
• na szerokości ± 3 mm, 
• na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej 
z co najmniej 10 kostek). 
 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 
5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe 

niż 20%. 



 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 
mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca 
się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na 
niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie 
lub krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP ³ 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  
5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 



• grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 
rodzaju podbudowy. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu 
wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 
2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 



6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inżynier. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 
• ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w „Wymagania ogólne”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego 
obrzeża chodnikowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne”  
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
- żwir lub piasek do wykonania ław, 
- cement wg PN-B-19701 [7], 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
- obrzeże niskie - On, 
- obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na: 
- gatunek 1 - G1, 
- gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych, wymiary podano w tablicy 1. 
  
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
 

Rodzaj Wymiary obrzeży, cm 

obrzeża 1 b h r 
On 75 

100 
6 
6 

20 
20 

3 
3 

  
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 



 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

    

  liczba, max 2 2 
  długość, mm, max 20 40 
  głębokość, mm, max 6 10 

  
2.4.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w „Krawężniki betonowe”. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o 
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży 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 jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na 
pełną głębokość. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeża, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 



10. Przepisy związane 
 
Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SST 8/1  - ROBOTY - WIĘŹBA DACHOWA 
 
WSTĘP. 
 
Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
więźby dachowej. 
 
Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót. 
 
Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
Wykonanie więźby dachowej. 
 
W zakres robót wchodzą: 
- wykonanie elementów konstrukcji drewnianej dachu 
- wykonanie łacenia pełnego na konstrukcji dachowej z łat 40*50mm na całej powierzchni dachu, łaty i kontrłaty 
- montaż pomostu technicznego 
 
SST 6.1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST 
,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
 
Brakarz  – osoba zajmująca się klasyfikacją jakościową i wymiarową surowca drzewnego. 
Podział drewna budowlanego: 
Drewno budowlane najogólniej można podzielić na dwie podstawowe grupy: drewno okrągłe i tarcicę 
(iglasta i liściasta). Oprócz tych materiałów wyodrębnić należy jeszcze grupę obejmującą wyroby z drewna i z 
materiałów drewnopochodnych. 
Drewno okrągłe- Z części pnia, po odcięciu wierzchołka, usunięciu kory oraz odcięciu gałęzi i sęków równo z obwodem 
drzewa, otrzymuje sie drewno okrągłe. W zależności od średnicy i długości drewno 
okrągłe dzieli sie na następujące sortymenty: grubiznę, dłużyce, kłody, wyrzynki, żerdzie, szczapy i 
wałki. Drewno okrągłe ma zastosowanie do wyrobu takich elementów jak: pale słupy, podpory i 
belki mostowe, słupy do rusztowań, stemple oraz stanowi surowiec tartaczny. 
Średnice drewna okrągłego nie może być mniejsza niż 7 cm. Długość dłużyc z drzew iglastych 
wynosi minimum 9 m, z drzew liściastych zaś minimum 6 m. Długość kłód z drzew iglastych wynosi 2,5 ÷ 8,9 m, a z 
drzew liściastych 2,5 ÷ 5,9 m. Długość wyrzynków nie przekracza 2,5 m. żerdzie mają długość do 6 m, a średnice 7 ÷ 14 
cm. 
W przypadku elementów z drewna okrągłego lepiej wykorzystuje sie przekrój oraz zachowuje sie 
części tkanki łyka chroniącej biel przed wpływami atmosferycznymi i zakażeniami. Wada drewna okrągłego 
stosowanego do budowy konstrukcji może być trudniejsze wykonywanie połączeń lub jego zbieżystość. W belkach 
złożonych można wyrównać różnicę w grubości elementów i uzyskać jednakowa wysokość przekroju przez 
naprzemianległy układ dłużyc. Wymagania w zakresie wymiarów i jakości drewna okrągłego są podane w BN-75/9220-
01. 
Drewno okrągłe przeciera sie w tartakach na elementy o równych wymiarach. Zależnie od kształtów i wymiarów 
przekroju poprzecznego uzyskuje sie poszczególne rodzaje sortymentów tarcicy, np. deski, bale. 
Tarcica-  Materiał przetarty z drewna okrągłego nazywa sie tarcica. Przecieranie drewna odbywa sie w tartakach. 
Drewno zwykłe miękkie lub mniej wartościowe przeciera sie na trakach pionowych jedno- lub wielopiłowych. 
Cenniejsze rodzaje drewna twardego przeciera sie piłami taśmowymi blokowymi na trakach poziomych. W zależności od 
sposobu przetarcia, tarcice dzieli sie na grupy, a w grupach na sortymenty. Drewno okrągłe może być przecierane 
jednokrotnie – na ostro, lub dwukrotnie – z pryzmowaniem. Materiał uzyskany z przetarcia na ostro nosi nazwę tarcicy 
nieobrzynanej. Przecieranie dwukrotne polega na uformowaniu pryzmy przez odcięcie materiału bocznego, a następnie 
na przetarciu pryzmy obróconej o kat 90º . Materiał uzyskany z przetarcia dwukrotnego z pryzmowaniem lub z przetarcia 
na ostro i następnie obrzynania równoległego do osi wzdłużnej nosi nazwę tarcicy obrzynanej. Materiał przetarty na ostro 
i następnie obrzynany nierównolegle do osi wzdłużnej nosi nazwę tarcicy zbieżyście obrzynanej. Jeśli na narożach 
przekrojów poprzecznych tarcicy pozostają części obwodu okrąglaka, tzw. obliny lub oflisy, to materiał drzewny określa 
sie jako obliniasty. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
 



MATERIAŁY. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
Całość robót naprawczych konstrukcji więźby dachowej wykonywać zgodnie z częścią konstrukcyjną dokumentacji 
projektowej. 
Do elementów konstrukcyjnych zastosować drewno iglaste suche klasy C-24. Prace ciesielskie wykonywać 
pracownikami posiadającymi doświadczenie przy wykonywaniu prac. Nie dopuszcza się wbudowania jakichkolwiek 
elementów drewnianych nie korowanych lub porażonych szkodnikami biologicznymi. 
 
Odkształcenia elementów wynikające ze zlegu.  
W przypadku niewielkich szczelin skurczowych oraz braku stabilności węzła nie należy podejmować działań 
naprawczych. 
Wszystkie wiązania, w których zostanie stwierdzone znaczne rozluźnienie lub uszkodzenie połączeń podlegać będą 
naprawie. W przypadku rozluźnienia skurczowego z zachowanym kołkowaniem należy węzeł ustabilizować poprzez 
wstawki klinujące w miejscach rozejścia się elementów. 
Jeżeli któryś z elementów łączonych [czop, gniazdo] jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający wykonanie połączenia 
substancji oryginalnej, należy go wymienić na nowy poprzez wstawienie odcinka naprawczego[wszczepu] łączonego do 
oryginalnego za pomocą tradycyjnych metod ciesielskich.  
Dla ich wzmocnienia, ze względu na stan drewna dopuszcza się zastosowanie dodatkowego skręcenia śrubami 
przelotowymi. Dla połączeń wzdłużnych stosować wiązania na nakładkę prostą, skośną, ukośną lub zamek prosty. 
Nie należy jednak podejmować prób scalania kolorystycznego i ujednolicania całości – naprawa ma być wykonana 
profesjonalnie, ale powinna być czytelnym elementem wprowadzanym, co w przyszłości pozwoli na ocenę historii 
kolejnych ingerencji naprawczych oraz da podstawy do oceny skuteczności i trwałości wykonanych prac.   
 
Odkształcenia elementów wynikające z osłabienia nośności elementów. 
W celach estetycznych związanych z poszyciem należy wykonać wyrównania od górnej części krokwi poprzez nabicie 
dodatkowych nakładek w formie kontrłat, lub w przypadku nie demontowania łat poprzez klinowe podbicie kontrłat na 
skrzyżowaniach z łatami. Efektem całości działań ma być ujednolicenie połaci, likwidacja lokalnych przełamań i 
sfalowań dachówki. 
 
W przypadku elementu silnie skorodowanego należy przeprowadzić pomiar i wykonać dokumentację fotograficzną 
części zaatakowanej, opisać ją w notatkach wykonawczych z określeniem zakresu do wymiany. Po usunięciu części 
skażonej w jej miejsce należy zabudować na łączeniach ciesielskich element naprawczy. 
 
SST 6.2.2. Rodzaje materiałów. 
  
Materiałami do wykonania robót są: 
- tarcica iglasta sucha klasy C-24 do wykonania wykonania bądź uzupełnień konstrukcji drewnianej dachu (wymiary i 
rodzaj zgodnie z dokumentacją techniczną), 
- preparat zabezpieczające do drewna np. FOBOS M-4 ( patrz SST 7) 
- łączniki mechaniczne (gwoździe, śruby, wkręty, blachy perforowane) 
- blacha tytanowo-cynkowa 
- inne materiały pomocnicze 
 
WYMAGANIA DLA DREWNA LITEGO 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo, 
odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w Dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna 
należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy 
wykonywać z drewna twardego, na przykład 
dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane 
metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na 
nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna 
spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego 
należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym 
oraz wartości wytrzymałości 
charakterystycznej według PN-B-03150:2000. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być - w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-



82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed 
użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń 
(cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej 
ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia 
klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na 
przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.  
 
WYMAGANIA DLA Ł ĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów 
do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po 
ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych. Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy 
użytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne". Trójwymiarowe łączniki 
do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych 
ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015. 
 
SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 
być odpowiednio przeszkolone. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót drewnianych konstrukcji dachu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy, 
- rusztowania systemowe, 
- piły, 
- młotki ciesielski, 
- gwoździe, śruby, wkręty, 
- wiertarki / wkrętarki, 
- inne narzędzia pomocne przy prowadzeniu robót konstrukcji drewnianych. 
 
TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
Transport sprzętu i materiałów. 
 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 
 
Składowanie drewna 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie elementy 
powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować 
na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Elementy poziome w postaci belek, 
elementów stropowych itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami 
składowania określonymi w projekcie, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu 
warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające 
z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw 
elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w 
sposób niepowodujący powstania ich deformacji. Elementy 
poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być składowane jak elementy pionowe. Elementy pionowe w 
postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych (np. kratownic) mogą być składowane w pozycji 
pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na 
wysokości, co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób 
nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. 



 
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w OST. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
Wykonywanie elementów konstrukcji. 
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją techniczną projektową. Elementy 
konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości zgodnie z systemem 
zakładowej kontroli jakości. Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych - w zależności od zakresu ich stosowania - 
nie powinna być wyższa niż przewidziana normą PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny być 
zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Części elementów 
konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane. 
Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją projektową. Złącza na łączniki mechaniczne powinny 
być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, z uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami 
przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000. W złączach 
na łączniki mechaniczne nie należy stosować więcej niż 2 rodzaje łączników. 
 
Więźba dachowa 
Szczegółowe wymiary przekrojów elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych więźby dachowej.  
Należy wykonać wyrównania górnej części krokwi poprzez nabicie dodatkowych nakładek w formie kontrłat (klinów) 
wys. 3-5cm. Efektem całości działań ma być ujednolicenie połaci. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z Dokumentacją projektową. Przy wykonywaniu elementów 
powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania 
szablonu powinna wynosić ± 1mm. Wymiary szablonu i elementu należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy 
stalowej. Długość elementu nie powinna różnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż± 1mm. Elementy 
więźby dachowej stykające się z murem (murłaty) powinny być w miejscu styku impregnowane środkami 
grzybobójczymi oraz odizolowane papą. Elementy drewniane winny być wykonane z drewna iglastego suchego klasy 
C24. Do łączenia elementów więźby dachowej używać systemowych łączników ciesielskich. Połączenia krokwi za 
pomocą połączeń ciesielskich. Konserwacja elementów drewnianych – ogniochronna np. preparatem FOBOS M-4( patrz 
SST 7) lub innymi dopuszczonymi atestami i aprobatami jako preparaty dające klasyfikację dla zabezpieczanego 
elementy jako materiał niezapalny, a pod względem rozprzestrzeniania ognia jako materiał nierozprzestrzeniający ognia 
NRO.   
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszej specyfikacji technicznej. Potwierdzenie właściwości materiałów i 
wyrobów powinno być podane: 
- w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z dokumentami 
odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 
- w zapisach w Dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację lub 
certyfikat zgodności. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, 
klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w Dokumentacji projektowej. 
 
Badania w czasie wykonywania robót. 
 
Badanie elementów przed montażem obejmuje sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów 
poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności 
drewna.   
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową, 
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- zabezpieczenie drewna, 



- wymiary elementów, 
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą stalową z podziałką 
milimetrową albo suwmiarką - na losowo wybranych elementach. Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się 
powierzchniami należy przeprowadzać za pomocą stalowego kątownika 
murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową. Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi 
połączeniami nie powinny być wbudowane. 
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 
 
OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, m2,m, kg, szt. 
 
ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
Odbiór końcowy obejmuje stwierdzenie: 
- zgodności z Dokumentacją projektową, 
- prawidłowości kształtu i wymiarów, 
- prawidłowości oparcia na podporach i rozstawu elementów, 
- prawidłowości wykonania złączy, 
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji, 
- prawidłowości wykonania powłok malarskich. 
 
Ocena wyników odbioru 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty konstrukcji 
drewnianych należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden 
z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót konstrukcji drewnianych 
do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności 
z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. 
Postanowienia ogólne. 
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. 
Zastosowanie do drewna litego. 



PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. 
Zastosowanie do płyt drewnopochodnych. 
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne 
dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna okrągłego 
PN-EN 844-3:2002.Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 3: Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 4: Terminy dotyczące wilgotności 
PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 6: Terminy dotyczące wymiarów tarcicy. 
PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 9: Terminy dotyczące cech tarcicy 
PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 10: Terminy dotyczące przebarwień i uszkodzeń 
grzybowych. 
PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminy dotyczące uszkodzeń powodowanych 
przez owady. 
PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 12: Terminy uzupełniające i indeks ogólny. 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
Wydawnictwo Arkady, .  ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
 
  



SST 8/2 - ROBOTY IMPREGNACYJNE (PRZECIWPOŻAROWE I KOROZJI BIOLOGICZNEJ)  
 
WSTĘP. 
 
Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 
impregnacyjnymi elementów i konstrukcji z drewna. 
 
Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót. 
 
Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem robót 
impregnacyjnych elementów i konstrukcji z drewna.  Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie impregnacji elementów i konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną i 
zapewnienie im ochrony przeciwpożarowej.  
 
W zakres robót wchodzą: 
- oczyszczenie elementów drewnianych 
- powierzchniowe usunięcie infekcji ( zagrzybienia) drewna, dezynfekcja i zabezpieczenie środkiem impregnującym np. 
Pleśniotox [wodny – alkoholowy roztwór soli sodowych kumylofenolu i merkaptobenotinazolu 
- impregnacja elementów i konstrukcji z drewna preparatem ochronnym służącym do ochrony drewna i materiałów 
drewnopochodnych przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna np. 
FOBOS M4.   
 
Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST 
,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
 
Impregnacja drewna- zabezpieczenie materiału drzewnego przed niszczeniem poprzez nasycenie materiału środkiem 
chemicznym w celu nadania mu odpowiednich właściwości  
Impregnat- środek chemiczny służący materiałów w celu nadania im odpowiednich cech i właściwości  
Korozja biologiczna drewna – oznacza różne formy niszczenia elementów drewnianych wywołane działaniem 
organizmów żywych, tzw. szkodników biologicznych. Korozję biologiczną drewna można podzielić na gnicie i 
destrukcję związaną z działalnością owadów szkodników drewna. 
Drewno - to surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju 
sortymenty 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
Wszystkie nowe elementy drewniane należy wykonać z drewna sosnowego suchego zaimpregnowanego metodą 
„kąpieli” natomiast elementy  więźby już wbudowane metodą „powierzchniową” poprzez malowanie i natrysk. Ze 
szczególną starannością należy wykonać natrysk w miejscach trudnodostępnych (styk krokwi i belek stropowych z 
elementami podsufitki -deskowanie lokali mieszkalnych poddasza).  
Impregnacja powierzchniowa - 0,2 kg preparatu na 1m2 drewna (ok. 0,6 dm3 30% roztworu) 
Impregnacja wgłębna - 40 kg preparatu na 1m3 drewna 
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być zdrowe, czyste, nie pokryte farbą lub lakierem.  
Prawidłowość przeprowadzonej impregnacji winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy kierownik budowy. 
 
Metody impregnacji drewna: 
- Malowanie lub natrysk - pokrycie drewna warstwą impregnatu za pomocą pędzla lub spryskiwacza. 
- Impregnacja zanurzeniowa (kąpiel "zimna" , kąpiel "gorąco-zimna" )- drewno jest zanurzane w impregnacie na 
określony czas. Powoduje to lepszą penetracje struktury drewna przez impregnat. 
- Próżniowo-ciśnieniowa - wykorzystanie zjawiska osmozy. poprzez zmianę warunków ciśnienia w otoczeniu drewna 
impregnat sam wciska się w przestrzenie międzykomórkowe w całej podatnej na uszkodzenia objętości drewna.  
 
 
 
 
 
 



MATERIAŁY. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
Rodzaje materiałów. 
  
Środek do zwalczania grzybów pleśniowych np. Pleśniotox - [wodny – alkoholowy roztwór soli sodowych 
kumylofenolu i merkaptobenotinazolu], ze względu na silny zapach stosować przy rozebranym poszyciu co jednocześnie 
pozwoli na zabezpieczenie konstrukcji z każdej strony. 
 
Preparat do impregnacji drewna np. FOBOS M-4 - preparat służący do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia 
przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych i owadów - technicznych szkodników drewna. 
Składniki: mieszanina soli amonowych kwasu fosforowego i siarkowego, związków boru oraz dodatków organicznych. 
Produkt niepalny. 
Środek FOBOS M-4 jest przeznaczony do zabezpieczania elementów budowlanych stosowanych wewnątrz obiektów 
budowlanych − w 1 i 2 klasie użytkowania wg normy PN-EN 335-1:2007, tj. ponad ziemią pod przykryciem w 
warunkach suchych oraz w środowisku gdzie wysoka wilgotność może prowadzić do sporadycznego lecz nie stałego 
nawilżania. 
Impregnacja drewna może odbywać się: 
1) metodami powierzchniowymi, takimi jak: 
 a) smarowanie pędzlem, 
 b) kąpiel bezciśnieniowa w temperaturze 20 ± 1ºC, 
stosując roztwór wodny środka o stężeniu 30%, 
2) metodą ciśnieniowo – próżniową, stosując roztwór wodny środka o stężeniu wg instrukcji firmowej Producenta. 
Impregnacja materiałów drewnopochodnych może odbywać się metodą smarowania pędzlem, nakładając roztwór wodny 
środka o stężeniu 30%.  
 
Okres przydatności do stosowania środka FOBOS M-4 powinien być podany na opakowaniu. 
 
Produkt posiada: 
Certyfikat Zgodności Nr ITB-1470/W; 
Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-5942/2008; 
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1476/01/2008. 
 



 
 
 



 
 
SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 
być odpowiednio przeszkolone. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem. 
Środki ochrony osobistej- rękawice i ubranie ochronne. 
 
TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
Transport sprzętu i materiałów. 
 
Preparat do impregnacji drewna powinien być pakowany w szczelnie zamykane opakowania firmowe, zabezpieczających 
go przed wysypaniem/wylaniem i zmianą jego właściwości techniczno - użytkowych. 
Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca, co najmniej następujące dane: 
– nazwę i adres Producenta, 
– nazwę wyrobu według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, 
– masę netto lub objętość w opakowaniu, 
– termin przydatności do użycia, 
– warunki stosowania, z uwzględnieniem informacji dotyczących zagrożenia dla zdrowia lub życia, określonych w karcie 
charakterystyki, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 
– wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53/2009, 
poz. 439), 



– oznakowanie zgodne z wymaganiami ustawy o produktach biobójczych z dnia 13 września 2002 r. (Dz. U. Nr 
175/2002, poz. 1433), 
– warunki przechowywania i transportu, 
– nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-5942/2012), 
– nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
– nr jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, 
– znak budowlany. 
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 
 
Przechowywanie 
 
Preparat do impregnacji drewna powinien być przechowywany w suchych, zamkniętych, wentylowanych 
pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. 
 
Transport 
 
Preparat do impregnacji drewna należy transportować w sposób zabezpieczający opakowania przed przesuwaniem się 
podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w OST. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
Przed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki bądź z etykietą. 
Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem. 
Prace wykonywać w rękawicach i ubraniach ochronnych. 
 
PIERWSZA POMOC 
Zalecenie ogólne. W pierwszej kolejności należy osobę poszkodowaną wyprowadzić ze skażonego 
środowiska na świeże powietrze. Ułożyć na lewym boku z głową skierowaną w dół. 
Zatrucie inhalacyjne. Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Zapewnić ciepło i spokój. W razie potrzeby 
zapewnić pomoc medyczną. 
Zatrucie doustne. W razie przypadkowego spożycia podać do picia duże ilości wody. W razie potrzeby zapewnić 
pomoc medyczną. 
Skażenie oczu. Przemyć natychmiast dużą ilością wody przez 15-30 minut. W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
Skażenie skóry. W razie podrażnienia skórę przemyć dużą ilością wody. Gdy podrażnienie skóry nie przemija, 
skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
 
PRZYGOTOWANIE DREWNA I ROZTWORU DO IMPREGNACJI  
 
Preparat do impregnacji drewna można zabezpieczyć drewno w stanie czystym, a więc nie pokryte uprzednio farbami i 
lakierami. Drewno pokryte farbami należy oczyścić z warstwy farby ( np. zmywacz do farb i lakierów "BEMIXOL" 
producent "Bem" )  
Preparat do impregnacji drewna FOBOS M-4 należy stosować jako 30–procentowy roztwór wodny. W celu 
przygotowania 30-procentowego roztworu należy stosować proporcję: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat 
należy stopniowo wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 °C) mieszając, aż do jego całkowitego 
rozpuszczenia. Do impregnacji wgłębnej stosuje się roztwór o stężeniu kilku procent – stężenie należy dostosować do 
rodzaju i wilgotności drewna. Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać dla 
każdej partii zabezpieczanego materiału metodą wagową (ważąc drewno przed i po impregnacji). Drewno przeznaczone 
do impregnacji powinno być zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie malowane należy 
oczyścić z farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (utrudniającym wchłanianie 
wody), np. pokostem, wówczas impregnacja FOBOSEM M-4 może być mało skuteczna. Barwienie drewna podczas 
impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewnątrz opakowania dwie 
saszetki z barwnikami ( do wyboru brąz i zieleń), z których jeden należy rozpuścić w roztworze roboczym. Nie należy 
stosować innego barwnika niż dołączony przez producenta. Pod wpływem promieniowania słonecznego drewno w 
sposób naturalny traci odcień wywołany barwnikiem kontrolnym. Stopień wybarwienia powierzchni drewna 



zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia. Przed impregnacją drewno powinno być doprowadzone do 
stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnacji należy je ponownie przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym 
miejscu, poukładane w sztaple na przekładkach do stanu powietrzno-suchego drewna. W tym stanie drewno jest w pełni 
zabezpieczone i gotowe do użytkowania i wbudowania w obiekcie .  
Warunki przygotowania roztworu roboczego do aplikacji i wykonywania impregnacji oraz sezonowania 
zabezpieczonych elementów, a także zasady kontroli wykonanych prac powinny być określone w instrukcji opracowanej 
przez Producenta. Instrukcja ta powinna być udostępniana stosującym środek FOBOS M-4. 
Podczas wykonywania prac impregnacyjnych należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania wyrobu, 
podanych przez Producenta w karcie charakterystyki, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (ze 
zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 
Zaimpregnowane powierzchnie nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych, wody i 
kontakt z gruntem. 
W pomieszczeniach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta albo przechowywana jest żywność, zabezpieczone 
środkiem FOBOS M-4 powierzchnie powinny być pokryte wyrobami uniemożliwiającymi bezpośredni kontakt 
użytkowników i żywności z zaimpregnowaną powierzchnią. 
WYKONANIE IMPREGNACJI  
Najlepsze efekty zabezpieczające uzyskuje się po zastosowaniu metod impregnacji wgłębnej (metoda próżniowo-
ciśnieniowa, kąpiel gorąco-zimna). Wilgotność drewna przy zastosowaniu tych metod nie powinna przekraczać 28%. 
METODY IMPREGNACJI WGŁ ĘBNEJ 
 
Metoda próżniowa polega na załadunku drewna do hermetycznie zamykanego zbiornika i zabezpieczeniu za pomocą 
urządzenia dociskowego przed wypłynięciem na powierzchnię cieczy, uruchomieniu pompy próżniowej połączonej ze 
zbiornikiem w celu wyssania powietrza z wnętrza komórek drewna. Następnie zbiornik napełnia się cieczą 
impregnacyjną przy zachowaniu podciśnienia i wyrównuje ciśnienie z atmosferycznym. 
Metoda próżniowo-ciśnieniowa polega na wytwarzaniu w specjalnym autoklawie wypełnionym drewnem podciśnienia 
i wyssaniu powietrza znajdującego się we wnętrzu komórek drewna, a następnie wprowadzeniu impregnatu i 
zwiększeniu ciśnienia do 0,7 - 0,8 MPa. Metoda ta jest skuteczniejsza i szybsza od metody próżniowej, jednak wymaga 
dodatkowego zastosowania urządzenia sprężającego powietrze.  
Metoda kąpieli "zimnej " 
Elementy drewniane zanurza się w 30–procentowym roztworze. Drewno należy obciążyć, aby nie wypływało na 
powierzchnię.  
METODA IMPREGNACJI POWIERZCHNIOWEJ  
 
W przypadku, gdy zastosowanie metod impregnacji wgłębnej jest niemożliwe można stosować impregnację 
powierzchniową poprzez malowanie lub natrysk. Roztwór FOBOS -u M-4 nanosi się na powierzchnię suchego drewna 
przy użyciu pędzla ławkowca, wałka lub pistoletu. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie do całkowitego zużycia 
wymaganej ilości preparatu. Kolejne malowania lub natryski należy wykonywać po uprzednim wyschnięciu warstwy 
naniesionego FOBOS-u M-4.  
NORMY ZU ŻYCIA PREPARATU  
Impregnacja powierzchniowa: 
0,2 kg preparatu na 1 metr kwadratowy drewna (ok. 0,6 decymetra sześciennego 30% roztworu) 
Impregnacja wgłębna: 
40 kg preparatu na 1 metr sześcienny drewna. 
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
 
Kontrola jakości robót impregnacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.  
 
OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 zaimpregnowanej powierzchni. 
 
ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 



Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z instrukcją w postaci 
wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego oświadczenia ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. 
Dokument ten powinien być udostępniony przy odbiorze końcowym inspektorowi p-poż.  
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
 
SST 7.9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena jednostkowa wykonania impregnacji m2 powierzchni drewna obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- wykonanie impregnacji elementów i konstrukcji drewnianych 
- dostawa i montaż rusztowań i drabin 
- oczyszczenie stanowiska pracy 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
 
Producent uzyskał aprobatę techniczną dopuszczającą FOBOS M-4 do stosowania w wydaną przez Instytut Techniki 
Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczeń. 
Certyfikat Zgodności Nr ITB-1470/W; 
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5942/2008; 
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1476/01/2008. 



 SST 8/3  ROBOTY DEKARSKIE – DACHÓWKA CERAMICZNA 
 
WSTĘP. 
 
Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
pokrycia dachówką ceramiczną. 
 
Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót 
opisanych w SST 9.1.1. 
 
Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem pokrycia dachowego 
dachówką ceramiczną. 
 
W zakres robót wchodzą: 
- wykonanie podkładu pod dachówkę ( łaty i kontrłaty) 
- wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki gładką układaną w koronkę (podwójnie), 
- wykonanie podbitki okapowej 
 
Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST 
,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
Dekarz – rzemieślnik, zajmujący się pokrywaniem i naprawianiem dachów materiałami dekarskimi tj.: dachówkami itp. 
 
Dachówka karpiówka - ceramiczna lub cementowa dachówka płaska na jej dolnej stronie znajduje się występ (tzw. 
nosek) do zawieszania jej na łacie. Nazwa karpiówka wynika z podobieństwa ułożonego pokrycia do łuski karpia. 
Karpiówkę układa się: 
- pojedynczo – tzn. na każdej łacie układany jest tylko jeden rząd dachówek zachodzący na rząd z poprzedniej łaty na ok. 
1/3 długości dachówki. Takie pokrycie wolno stosować tylko dla podrzędnych budynków i na dachach o znacznym 
pochyleniu. 
- podwójnie: 
w koronkę – na każdej łacie układa się dwa rzędy dachówek, dachówki w rzędach są przesunięte o połowę szerokości 
dachówki, rzędy z kolejnych łat zachodzą na siebie na 1/4 – 1/3 długości dachówki, 
w łuskę – na każdej łacie układa się jeden rząd dachówek (tylko łaty przy okapie i kalenicy mają zawieszone po dwa 
rzędy), dachówki zachodzą na rząd niższy na co najmniej 1/2 długości dachówki. 
Układanie dachówek na łuskę wymaga przybicia 2 razy więcej łat niż w koronkę. 
 
Gąsior − element, odmiana dachówki. Służy do krycia krawędzi dachowych: kalenicy i grzbietów dachu. Mocowany jest 
do łat kalenicowych za pomocą klamer. Na krańcach kalenicy umieszcza się gąsiory końcowe. Zamiast gąsiorów 
końcowych można zastosować gąsior normalny z zaślepką. 
 
Kalenica- najwyższa część dachu utworzona na przecięciu połaci dachowych. Jest to tzw. kalenica główna, w 
odróżnieniu od linii przecięcia skośnych krawędzi połaci, które tworzą tzw. kalenice narożne. 
Kalenice na dachu muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone. Do zabezpieczania kalenic stosuje się taśmy 
kalenicowe, które mają za zadnie uszczelniać oraz wentylować. Przy pomocy taśm zabezpiecza się kalenice poziome 
oraz skośne. Umieszcza się je pod gąsiorami i mocuje do łaty kalenicowej. Zamiast taśm w przypadku kalenic 
poziomych można zastosować wywietrznik kalenicowy, który jest gotowym elementem o długości jednego lub dwóch 
metrów. Kalenica skośna lub pozioma w sposób ciągły współpracuje z okapem.  Powietrze wchodzi przez okap, a 
uchodzi przez kalenicę. Dzięki odpowiednim taśmom wentylacyjno - uszczelniającym kalenicę przepływ powietrza jest 
prawidłowy.     
 
Łata- drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub kwadratowym (od 32x32 mm do 90x90 mm lub od 32x50 mm do 
75x150 mm) używana w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie dachowej do ułożenia pokrycia dachowego. 
Przy deskowaniu pełnym stosuje się niekiedy kontrłaty, które są ustawiane prostopadle do łat. 
 



Kontrłata-  Element drewniany więźby dachowej mocowany wzdłuż krokwi, wraz z łatami tworzy ruszt, na którym 
układa się pokrycie, np. dachówkę ceramiczną. 
Wysokość kontrłaty określana jest najczęściej według zasad wentylacji dachów i pokryć. Łączy się to z drugą funkcją 
kontrłat – tworzeniem szczeliny wentylacyjnej. Ułożenie pokrycia na łatach podpartych kontrłatami automatycznie 
tworzy przestrzeń umożliwiającą przepływ powietrza wentylującego pokrycie. Przestrzeń ta jest szczeliną wentylacyjną 
tylko wtedy, gdy pokrycie jest tak ułożone, że szczelina ma sprawnie działające wlot i wylot oraz jest drożna na całej 
swojej długości. Rozstaw kontrłat wpływa na wielkość przekroju łat  oraz powinien uwzględniać warunki klimatyczne 
panujące na danym terenie.  
 
Ława kominiarska – mocowane do połaci stromego dachu krótkie wsporniki z ułożoną na nich wąską kratką lub deską. 
Ława prowadzi od wyjścia na dach do kominów i wzdłuż komina tak, aby umożliwi ć pracę kominiarzowi. 
 
MATERIAŁY. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
Rodzaje materiałów. 
  
- Łaty o przekroju 40x50 mm maks. co 29 cm dla dachów z pokryciem w „koronkę”  
- Kontrłaty 30x50mm wg rozstawu krokwi 
- Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubości 19-25 mm. 
- Dachówka ceramiczna karpiówka gładka układana w koronkę (podwójnie), kolor naturalny ceglasty (czerwony) 
(dachówki podstawowe, okapowe, połówkowe, gąsiorowe, krawędziowe (szczytowe), wyrównawcze, wentylacyjne) 
- ocynkowane zaczepy, gwoździe, klamry, wkręty 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, 
- taśmy  do  obróbek,  grzebienie  okapu,  siatki  ochronne  okapu,   
- rury przyłączne do kominka wentylacyjnego, 
- taśma uszczelniająca połączeń dachu ze ścianą i kominem, 
- wspornik łat kalenicowych/grzbietowych, 
- gąsiory dachowe podstawowe 
- denko zamknięcia gąsiora, 
- płotki śniegowe ze wspornikami 
- obróbki blacharskie ( patrz SST 11) 
- rynny i rury spustowe ( patrz SST 11) 
 
Wszystkie  wyżej  wymienione  materiały  muszą mieć własności  techniczne  określone  przez  producenta dachówek 
lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
 
SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
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 robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach, 
- rusztowań. 
 
TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
 
 
 



Transport sprzętu i materiałów. 
 
Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. 
 
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. 
 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 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 robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 
budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
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. 
 
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w OST. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
Wykonać pokrycie ceramiczne dachówką Karpiówką gładką w kolorze naturalnym ceglastym (czerwony)– stosując 
dachówki podstawowe, okapowe, połówkowe, gąsiorowe, krawędziowe (szczytowe), wyrównawcze, wentylacyjne oraz 
ocynkowane zaczepy, gwoździe lub wkręty. Dachówki układać podwójnie w koronkę.  
Na obrzeżach zadaszenia lukarn stosować dachówkę szczytową, pierwszy rząd dachówki okapowej układać na 
blaszanym obiciu. Gąsior cylindryczny - kolor naturalny ceglasty (czerwony) Stosować gwoździe ocynkowane, spinki 
burzowe, taśmy uszczelniające.  
 
Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ustawienia rusztowania i zabezpieczenia robót na wysokościach. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z układaniem dachówki muszą być zakończone wszelkie 
roboty związane z ułożeniem folii dachowej oraz łaceniem. 
 
Podkład pod dachówkę ( łaty i kontrłaty): 

o Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą kontrolną 
długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 
nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  



o Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
o Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad 

powierzchnię pokrycia 
o Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny 
o Zwichrowanie połaci można regulować za pomocą podnoszenia łat na klinach przybitych do kontrłat oraz 

podcinania kontrłaty. Wielkość podcięć trzeba ocenić przed wyborem wysokości kontrłat, ponieważ obniżona 
odległość łaty od warstwy wstępnej (papy, folii lub membrany) musi spełniać wymogi wentylacji i nie powinna 
być mniejsza niż 3 cm w dachach o długości krokwi do 10 m (a więcej dla dłuższych krokwi). 

o Regulacja ta powinna głównie dotyczyć płaskości całych połaci i liniowości oraz równoległości krawędzi 
dachu, a nie samych krokwi. W celu jej przeprowadzenia trzeba określić odchyłki za pomocą odpowiednio 
rozpiętych sznurów (i trzeba to zrobić przed ułożeniem pokrycia). Z powodu niskich cen na usługi dekarskie w 
ostatnim dziesięcioleciu tego typu regulacje wykonuje się bardzo rzadko. A szkoda, bo są bardzo potrzebne, 
ponieważ nie tylko zwiększają estetykę dachu, lecz także wpływają na jego trwałość. 

 
Łaty 

o Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach. 
o Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 
o Do czół krokwi należy przybić deskę grubości ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. 

Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 
o Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 
o Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska środkowa – wzdłuż 

osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk  
o Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w 

budownictwie ( np. FOBOS M4). 
 
Dachówki: 
 
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcja 
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej pokrycia. 
 

o Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących 
podkładu. 

o Krycie dachówka przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy 
temperaturze powyżej +5°C. 

o Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich może być 
wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C. 

o Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w 
koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 
dachowe, z możliwością zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

o Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych 
rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. 
Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 
cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

o Zamocowanie dachówek: co trzecia dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązaną drutem do 
ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat. 
Kalenice i grzbiety dachowe powinny być ułożone zachodząc jeden na drugi na ok. 8 cm i być przywiązane do 
gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w gąsiorach. Styki gąsiorów powinny 
być uszczelnione od strony zewnętrznej. Rząd gąsiorów powinien tworzyć linie proste. Odchylenia od linii 
prostej (falistość) przy sprawdzaniu łatą długości 2 m nie powinny być większe niż 1 cm. 

o 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 niż 5 mm dla 
dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II. 

o Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu. 
Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), 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 karpiówka. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze długości i 3 cm na całej długości pasa.  
Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem dachówki. 
 



o 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 dolna tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio 
za łatę, wierzchnia zaś za górne krawędzie dachówek  poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości 
dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolna 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), 

o Zamocowanie dachówek do łat. 
Przy pokryciu dachówka karpiówka (niezależnie od typu pokrycia): 
- 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. 

o 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. 
 

Uszczelnienie 
Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji projektowej oraz instrukcji 
producenta systemu pokrywczego dachówka ceramiczna bądź zgodnie z PN- 71/B10241. 
 
Obróbki blacharskie: 

o Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały 
podciągania kapilarnego wody.  

o obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
o roboty blacharskie z blachy tytancynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej niż 5°C, 
o blachy nie wolno zarysować i nie wolno dopuścić do kontaktu z materiałami nieobojętnymi (kwasami, 

zasadami).   
 

Wiatroizolacja  
o Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i  łat.  
o Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi.  
o Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 
o Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii.  

 
Montaż płotków przeciwśniegowych 
Kompletny zestaw na dach pokryty karpiówką w łuskę i koronkę (każdy rząd dachówek wisi na pojedynczej łacie). 
Ocynkowany ogniowo kątownik 20 x 20 x 2 mm (szkielet płotka) oraz ocynkowana ogniowo blacha stalowa o grubości 1 
mm (szczeble) wraz z uchwytami płotka. 
Przy wysokich i stromych dachach ( na mansardach) stosować 2 rzędy płotków. 
Płotki należy montować na wysokości podparcia krokwi o murłatę. 
Odległość między wspornikami powinna wynosić od 40 cm do maksymalnie 80 cm. 
Wsporniki montować powyżej murłaty lub nad nią . 
Do montażu wsporników stosować śruby do drewna fi8. 
Zaleca się stosowanie łaty podporowej w miejscu zakończenia wspornika. 
 
Montaż wspornika płotka przeciwśniegowego na dachówce Karpiówce ułożonej na połaci w koronkę: 
Podstawę wspornika montuje się na łacie pośredniej zamontowanej i zamocowanej przynajmniej na dwóch sąsiednich 
krokwiach. Rozstaw łaty pośredniej powinien być taki, aby odległość noska dachówki dolnego rzędu koronki od 
elementu dolnego wspornika podstawy wynosiła ok. 1,0 cm. 
Następnie po zamocowaniu wspornika do łaty pośredniej układamy dachówki dolnego i górnego rzędu 
koronki. Dokonujemy zamocowania elementu płotka przeciwśniegowego, który zakładany jest i mocowany na 



wsporniku za pomocą zatrzasku znajdującego się w górnej części wspornika 
W celu dokonania korekt ewentualnych śladów podnoszenia dachówek w połaci można dodatkowo zebrać z grubości 
dachówki ok. 2 do 3 mm, w miejscu przylegania do nich płaskownika części górnej wspornika. 
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
 
Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 

o Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe, a ich jakość potwierdzona 
jest przez producenta. 

o Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 
o Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 
o Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe oraz czy posiadają zabezpieczenie 

przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe. 
W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy. 
 
Kontrola w trakcie robót 
 
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania robót oraz prac 
zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułożenia wiatroizolacji, podkładu z łat za pomocą 3 m łaty, ułożenie folii.  
 
Kontrola w czasie odbioru robót  
 
Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 
 

o Zgodności z dokumentacją projektową 
o Jakości zastosowanych materiałów 
o Jakości wyglądu powierzchni dachówki 
o Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletności 

wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie, drabinki 
śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu. 

o Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki  i gąsiorów 
o Sprawdzenie zamocowania dachówek, 
o Sprawdzenie montażu obróbek blacharskich, 
o Kontrola szczelności pokrycia dachowego. 
o Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii 

 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

o Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

o Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

o Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
 
Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.  
Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m2. 
 
ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 



Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość prac dla 
powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 
 
Odbiór podkładu. 

 
Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Sprawdzenie dokładności 
robót dokonuje się za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie odległości łat przeprowadza się z 
dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia łat sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. 
Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza się za pomocą oględzin, a w przypadkach wątpliwych, 
przez próbę oderwania łaty. Sprawdzenie pochylenia połaci należy przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z 
pionem murarskim i poziomicą  lub  za pomocą obliczenia.  Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. 
Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.  
Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden wynik badania jest 
negatywny odbiór nie może być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład przez szlifowanie lub przeróbkę.  
Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku budowy.  

 
Odbiór robót blacharskich 

 
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace  wykonane są zgodnie z dokumentacją,  w sposób 
zapewniający szczelność i estetykę wykonania.  

 
Odbiór pokrycia z dachówki 

 
Odbiór pokrycia z dachówki polega na: 

o Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki z podziałką 
milimetrową 

o Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny 
o Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać wzrokowo.  

 
 Odbiór ostateczny – końcowy 

 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli częściowych, 
wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej.  
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 
o Szczegółowe specyfikacje techniczne 
o Dziennik budowy 
o Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności  
o Protokoły odbioru podłoży 
o Protokoły odbioru częściowego 
o Instrukcje producentów materiałów 
o Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

 
W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać kontroli i porównać z 
wymaganiami określonymi powyżej.  
Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 
o Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 
o Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia inwestor może wyrazić zgodę 

na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia. 
o Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. 

 
W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
 
 



Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem tego odbioru jest 
ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór ewentualnych poprawek związanych z 
usunięciem ewentualnych wad. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanym 
pokryciu dachowym 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może być dokonane na dwa sposoby: 

 
o Rozliczenie ryczałtowe- wartość robót określona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 

wynikających z projektu. 
o Rozliczenie w oparciu o obmiar końcowy z natury i ceny jednostkowej określonej w kosztorysie ofertowym. 

 
Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym. 
 
Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 

o Przygotowania stanowiska roboczego 
o Wykonanie wszystkich robót pomocniczych takich jak montaż rusztowań, pomostów, oświetlenia 

tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

o Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
o Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót łącznie z kosztami zakupu i transportu. 
o Wartość pracy sprzętu z narzutami 
o Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny 
o Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 

 
W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczenia muszą być one szczegółowo ustalone w umowie między zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 



SST 8/4 - OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOW E  (z blachy tytan-cynk) 
 
WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
blacharskich. 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
 
Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
- montaż rynien i rur spustowych 
- wykonanie obróbek blacharskich 

 
Określenia podstawowe SST. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
Po wykonaniu wszystkich prac montażowych przy więźbie, pasowania i równania ołacenia można przystąpić do prac 
związanych z wykonaniem obróbek blacharskich, do których należy zastosować blachę tytan-cynk gr. 0,70mm. Ze 
szczególną starannością należy podejść do miejsc narażonych na zaleganie śniegu oraz zbierających wodę np. koszy.  
Wszystkie obróbki blacharskie (lukarn, koszowych, okapowych, kominów u podstawy) wykonać z blachy tytanowo – 
cynkowej. Przed przystąpieniem do w/w prac powinny zostać zakończone prace związane z wymianą okien i naprawą 
gzymsów koronujących, oraz prace związane z naprawą i przemurowaniem kominów – opis postępowania w części 
opracowania dotyczącej elewacji.  
 
Wymagania przy obróbkach blacharskich. 
- Należy sprawdzić zgodność podłoża z wymogami SST i ww. normy. 
- Sprawdzić zgodność materiałów pokrywczych i sprzętu z warunkami w SST i polską normą. 
- Obróbki blacharskie należy wykonywać w porze suchej w temperaturze powyżej -15oC, na nie oblodzonych 
powierzchniach. 
- Wszystkie wygięcia blach wykonywać należy tak aby nie uszkodzić powłoki 
- Pokrycie rozpocząć od pasa okapowego z kapinosem. 
- Sąsiadujące ze sobą arkusze powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 10cm. 
- Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy wykonać dylatacje konstrukcyjne i termiczne tak aby zapobiec 
rozszczelnieniu obróbki i zahamowaniu odpływu 
- w dachach o odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziach okapowych należy zamocować haki rynnowe o 
regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podłużnym. 
- Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia i niedrożności rur 
spustowych 
- Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane są wody opadowe. 
- Rynny i rury spustowe powinny zostać wykonane z odcinków odpowiadających długości jednego arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe. 
- Mocowanie rynhaków nie może być większe niż 50cm. 
- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
- Rury spustowe należy łączyć na rąbek leżący w pionie, a w złączach ukośnych na zakład 40mm z polutowaniem. 
 
MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 



- na Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- opakowaniach powinien znajdować się 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. 
 
Blacha tytanowo-cynkowa płaska powinna odpowiadać normom PN-73/H-92122.  
Grubość blachy 0,7 mm. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
 
Pozostałe materiały: 
 
- złączki rynnowe o średnicy 180mm, 
- siatka ochronna rynny, 
- uchwyty rynnowe o średnicy 180mm, 
- narożniki wewnętrzne i zewnętrzne rynien o średnicy 180mm, 
- pas nadrynnowy i podrynnowy, 
- rynnowy lej spustowy dla rynny o średnicy 180mm, 
- denko rynnowe do rynny o średnicy 180mm, 
- kolanka rur spustowych o średnicy 150mm, 
- obejmy rur spustowych o średnicy 150mm. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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. 
 
Ze względu na zły stan techniczny należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe na nowe z blachy tytanowo-
cynkowej gr.0,7mm. Rynny odprowadzające Ø180 mm i rury spustowe Ø180 mm. Rynny zmontować poprzez kosze 
zlewowe (zabezpieczyć siatką) zapewniając odpływ wody do rur spustowych o jak najłagodniejszym spadku - do 
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.  
 
TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Blachy do obróbek dachowych i ściennych 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. 
 
Arkusze blachy powinny być w czasie transportu i składowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia 
znajdujące się na arkuszach powinny zawierać podstawowe dane związane z odpowiednimi normami i świadectwami. 
Sposób składowania podany przez producenta powinien określać przewidziane odległości pomiędzy stosami lecz nie 
mniej niż 80cm. 
 
Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Pozostałe wyposażenie powinno być przechowywane w pudełkach lub innych pojemnikach zamkniętych, 
uniemożliwiających ich dekompletację. Pozostałe wyposażenie powinno być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 



Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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. Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały 
podciągania kapilarnego wody.    
 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające o 
przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad 
dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 
m. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu 
 
Rynny z blachy tytanowo-cynkowej 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. 
 
Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; 
złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania, 
- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
- Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest:  
- mb rynien i rur spustowych 
- m2 obróbek blacharskich 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
Odbiór obróbek blacharskich. 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia tj. braku dziur, pęknięć i odchyleń przy łączeniach, 
- sprawdzenie szerokości zakładów przez pomiar szerokości w trzech dowolnych miejscach o dopuszczalnej odchyłce do 
1mm, 



- sprawdzenie szczelności obróbek 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
 
Odbiór końcowy obróbek blacharskich i elementów odwodnienia dachu należy przeprowadzić po zakończeniu prac 
pokrywczych, po opadach atmosferycznych. W odbiorze końcowym podlega sprawdzeniu stan wykonania, zgodność z 
dokumentacja zamówienia i SST oraz 
wymaganiami inspektora nadzoru. Niezgodność lub odstępstwo, które spowoduje wynik negatywny będzie skutkowało 
przerwaniem czynności odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i 
ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli poprawa nie jest możliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz 
w szczególnych przypadkach kiedy odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia obniżeniu ceny. 
 
Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badan, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo9liwosci ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
Rynny i rury spustowe. 
Płaci sie za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z kształtkami i zbiornikami oraz zalutowanie 
połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
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. 
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1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania posadowienia szczelnego betonowego zbiornika na nieczystości płynne /szamba/ oraz przebudowy 
zewnętrznej kanalizacji sanitarnej z budynku świetlicy wiejskiej – wymiana istniejących elementów na nowe. 
   
 1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót instalacyjnych. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadowienia zbiornika /szamba/, budowy przyłącza kanalizacyjnego oraz wykonania niezbędnej przebudowy 
wewnętrznej instalacji sanitarnej w piwnicy budynku. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- rozkopy przy starym zbiorniku 
- demontaż starego zbiornika  
- montaż zbiornika i podłączenie przyłącza 
- zasypki i zagęszczenia  
- wykonanie prób szczelności 
 

1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym systemem realizacji robót.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach  i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji  
 
2. MATERIAŁY: 
1.Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1.Przewody  
-Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych  PCV-U DN160, RURA 
LITA SN8 łączonych na uszczelki gumowe.  
  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych  uszkodzeń. 
 
2.2. Zbiornik 
 Zaprojektowano zbiornik betonowy o pojemności czynnej 10,0m3  - zgodnie z przykładową kartą doboru zbiornika. 
  
3. SPRZĘT 
1.Wykonawca jest zobowiązany do używania 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. 
2.Transport i składowanie. 
3.Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia. 



 
4.Zbiornik . 
Transport, rozładunek oraz posadowienie powinien odbywać się sprzętem odpowiednim do gabarytów i ciężaru 
zbiornika, w sposób zalecany przez producenta.   
     
4. WYKONANIE ROBÓT 
1. Montaż rurociągów przyłącza kanalizacyjnego 
- Rury ułożyć na warstwie 15 cm. zagęszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociągu należy go przysypać 
warstwą 30 cm piasku. Przewody prowadzić ze spadkiem 1,5 % w kierunku zbiornika.  
 
2. Montaż zbiornika bezodpływowego 
- Projektuje się zbiornik betonowy o pojemności czynnej 10,0m3  . 
Zbiornik ten wyposażony musi być w szczelne przejście o średnicy 160 mm do podłączenia kanalizacji sanitarnej. Na 
pokrywie zbiornika należy zamontować odpowietrzenie - rurę wywiewną. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik 
wskazane jest wykonanie go jako szerokoprzestrzennego. Należy pamiętać o zabezpieczeniu przed napływem wód 
powierzchniowych.   
Dno wykopu należy wykonać w poziomie. Zbiornik należy posadowić na 10 cm. warstwie ubitego piasku. Posadowienie 
zbiornika wykonać należy zgodnie z instrukcją opracowaną przez jego producenta.   
3.Roboty demontażowe istniejącej kanalizacji 
-Demontaż istniejącej instalacji  kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów.  
-Rurociągi należy pociąć  tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku 
 i transport. 
-Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieść do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z 
Inwestorem) miejsce składowania. 
  
5.Badania i uruchomienie instalacji 
-Instalacja przed zakryciem  musi być poddana próbie szczelności. 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych zewnętrznych z rur PVC należy przeprowadzić na eksfiltracje ścieków do 
gruntu i infiltracje wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  Złącza kielichowe rurociągu zarówno na przewodach 
jak i na połączeniach ze zbiornikiem, pozostawić do czasu próby szczelności wolne – nie zasypane. 
Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 
   
5. KONTROLA JAKO ŚCI: 
1.Kontrola jakości robót 
-Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji  kanalizacyjnej  powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i obioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
-Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
-Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót został sporządzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych. Do 
obliczenia należności przyjmuje się wykonane wszystkich prac niezbędnych do wykonania zadania.  
1.Ilość robót i materiałów określa się: 
- wykopy – m3 

-podsypka piaskowa – m3 
- montaż rurociągów – mb. 
- montaż podejść, rewizji, zasuwy – szt. 
- montaż zbiornika – szt. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
-Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
-W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
-przejścia dla przewodów przez ściany   (umiejscowienie i wymiary otworów),  
-zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
-z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 
-Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 



instalacji. 
-Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
-Dziennik budowy, 
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), 
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
-Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
-protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji  
w wycenionym przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji przetargowej a także w obowiązujących 
przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie.   
Rozliczenie robót dokonane będzie jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i końcowym odbiorze robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 
Kwota ryczałtowa za wykonane roboty obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- wykonanie niezbędnych robót pomocniczych 
- montaż zbiornika, rurociągów zgodnie z PT 
- wykonanie prób szczelności 
- usunięcie ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 
9. Dokumenty odniesienia 
1. Projekt techniczny  
 
10. Przepisy szczególne 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.  
-PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 
-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. 
-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych na 
zadaniu pt.: Remont i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją, dotyczy prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem obiektów 
budowlanych i sieci zewnętrznych zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Wymaganiami Ogólnymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania Ogólne. 
 
2.MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
• grunt wydobyty z wykopu 
• humus zdjęty z terenu 
• piasek 
• cement (do stabilizacji gruntu) 
• rury tymczasowe do odprowadzenia wód 
• materiały do umocnienia wykopów 
Materiały powinny być jak określano w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego 
sprzętu mechanicznego: 
- koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym, 
- spycharka, 
- ładowarka, 
- walec, 
- zagęszczarka wibracyjna, 
- ubijak do zagęszczania, 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiałów do umocnienia i odwodnienia wykopów. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź 
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Warunki Ogólne. Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050 pt.: „Roboty ziemne budowlane". Przed przystąpieniem do 
wykonywania wykopów należy zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez 
trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości 
nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów 
robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami -
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych dla uściślenia 
przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy koniecznie wykonać sondy poprzeczne wykonać wszystkie 
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi. Urządzenia 



odwadniające należy konserwować przez cały czas trwania robót. 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. Odchylenie odległości 
krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ±5cm. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować przez ich zasypanie. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora nadzoru) sprawdzić czy 
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego wykonawcy projektu. 
Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora 
nadzoru.  
5.1.1.Odspajanie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1.0 m od krawędzi klina odłamu. 
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. 
- należy stosować elementy obudowy według normy- PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien 
być dostosowany do występujących warunków 
- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do 
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6m poza 
klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
- 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. 
- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo 
rozbierać. 
 
5.1.2. Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 
0,05MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: 
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać ±3 cm nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, 
warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
5.1.3. Zasypka i zagęszczanie 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów należy 
wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub 
dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę 
należy wykonać warstwami metodą podłużną; boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość 
usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne., 
wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień 
zagęszczenia winien wynosić Id = 0,92 - 0,95. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i 
oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji i wodoszczelnej . Grubości 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu, Podbijanie należy wykonać 
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntami rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. 



 
5.1.4. Warunki gruntowo-wodne 
Warunki gruntowo wodne zostały określone na etapie projektowania obiektu. 
 
5.1.5. Wywozy i przywozy ziemi 
Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. 
Przywóz piasku, żwiru i brakującej ziemi wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. 
Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami zostaną ujęte w cenie jednostkowej. 
 
5.1.6. Szerokość wykopów 
Zasady określania ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i linowych. Nachylenia skarp roboczych 
wykopów powinny wynosić:  
a) pionowe - w skalach litych, mało spękanych. 
b) o nachyleniu 2 : 1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
c) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych, gliniastych, 
d) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w punkcie  
c) dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych 
gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1 : 1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2, 0 m i 1:1, 75 dla 
skarp wykopów o głębokości do 3,0 m. 
Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe wymiarom rzutu ław lub 
stóp fundamentowych niezależnie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.  
5.2. Warunki szczegółowe wykonania 
Zasypanie z zagęszczeniem wykopów fundamentowych. Zasypany Wykop zagęścić mechanicznie do 95 % Proctora. 
Projektowane obiekty uzbrojenia terenu wykonać należy w wykopach wąskoprzestrzennych. Prace ziemne prowadzone 
będą mechanicznie i ręcznie, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne 
wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. 
Do zasypywania stosować grunty sypkie średnio- lub gruboziarniste, zagęszczając je mechanicznie do: 
• 100% Proctora pod drogami. 
• 95% Proctora pozostałe odcinki. 
Podczas zasypywania rurociągów należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie pachwin. wszystkie bloki oporowe na 
załamaniach rurociągów opierać się będą o grunty nasypowe. Nasypy za blokami wykonać warstwami grubości około 
30cm z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie nasypów za blokami winno wynosić minimum 98% Proctota. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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 
Specyfikacji Technicznej i normach 
PN-B-06050, PN-B-10736. 
Sprawdzeniu podlega: 
a) wykonanie wykopu i podłoża 
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c) stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu. 
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m. 
e) jakość gruntu przy zasypce i) wykonanie zasypu g)zagęszczenie 
g) wykonanie korytowania 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiaru jest: 
m3: wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu cementem, podsypki filtracyjnej, wykop z demontażem rur i 
wylotu, wykonania nasypu, wymiany gruntu, podsypki piaskowo-żwirowej, na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru w terenie m2: wykonanie korytowania, umocnienia wykopu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru 
w terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST wymagania ogólne. 
Do wyliczenia obmiaru objętości wykonanych wykopów będą brane pod uwagę wielkości podane w pkt. 5.1.6. chyba, że 
warunki szczegółowe pkt. 5.2. podają inaczej. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST warunki ogólne. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-
06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, korytowania. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypów oraz ilość przemieszczania i 
transportu gruntu. 
 
 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony wp. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robót 
obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy 
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli 
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie 
• odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie 
• odspojenie gruntu i przemieszczenie 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 
• koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania 
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót i jego 
demontaż 
• przepusty ochronne na istniejących kablach wraz z oznaczeniem barwną taśmą 
• przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład 
• demontaż rur i wylotu 
• zagęszczenie podłoża pod budowle konstrukcyjne 
• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu 
• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót 
• pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę lub wbudowanie w nasyp 
• zasypka warstwami z zagęszczeniem 
• plantowanie terenu 
• oczyszczenie, ubożenie i odwiezienie materiałów z demontażu 
• odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
• koszty badań 
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 
• opłaty za nadzór hydrologiczny, geologiczny 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 
Uwaga: w cenie jednostkowej wykonania wykopu należy ująć umocnienie ścian wykopu oraz jego demontaż, chyba, że 
pozycja Przedmiaru Robót wskazuje inaczej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami PN lub odpowiednimi normami 
Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. PN-B-10736   
Roboty   ziemne.   Wykopy otwarte   dla  przewodów  wodociągowych i kanalizacyjnych. PN-B-06050 Geotechnika. 
Roboty ziemne. Wymagania ogólne. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-
72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika 
nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, 
budowlane. Badania techniczne. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i 
żelbetowych na zadaniu pt Remont i przebudowa budynku świetlicy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zadaniu i realizacji robót 
wymienionych w p 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych dla budowy świetlicy 
wiejskiej, zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w mniejszej   Specyfikacji Technicznej   są zgodne z obowiązującymi normami i ST 
"Wymagania ogólne". 
 
1.5. Okólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową. ST 
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem 
technicznym i rysunkami. 
• beton zwykły klasy wynikającej z projektu, 
• beton konstrukcyjny klasy wynikającej z projektu 
• zaprawa cementowa 
• stal zbrojeniowa wynikająca z projektu 
• nadproża prefabrykowane  
• dysperbit 
• masy izolacyjne, lepik asfaltowy 
• materiał elastyczny na bazie poliuretanu do wypełniania szczelin dylatacyjnych 
• taśma uszczelniająca PVC 
• cement 
• tynk cementowy 
• materiały do deskowania 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do wykonania robót betonowych 
należy użyć następującego sprzętu: 
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej 
- wibratory pogrążalne - zacieraczka do betonu 
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej 
mieszanki betonowej 
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych 
takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej 
- sprężarka z piaskarką do czyszczenia strumieniowo ściernego 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie 
organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, 
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków transportu: 
• samochód mieszarka do transportu mieszanki betonowej 
• pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać  
45 minut. 



Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
Przywożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i zanieczyszczeń. Stal 
zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka 
była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed 
nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka 
cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, płatków rdzy, kurzu i 
błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 
słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, 
należy 
opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek 
stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. 
Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z 
kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 
skrzyżowań. 
 
5.1 .2. Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu 
prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy, stosować podkładki dystansowe z tworzywa 
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. 
Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali dla 
której termiczne połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym 
o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. 
 
5.1.3 . Deskowanie 
Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach wewnętrznych. Łączenie deskowania 
zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów pozostających w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podparć od 
zewnątrz w sposób zapewniający nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe. 
 
5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie 
tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje 
uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 
 
5.1.5. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie stosowanych 
metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. 
Beton konstrukcyjny należy wykonać zgodnie z normą PN-88/B-06250 i badać laboratoryjnie. 
 
5.1.6. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie sprawdzić, 
wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 



 
5.1.7. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np.: mocowanie barier 
ochronnych itp. oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym zbrojenie i zapewnienie 
właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed betonowaniem należy osadzić 
przejścia szczelne, 
Istniejące rurociągi należy przed betonowaniem owinąć taśmami uszczelniającymi bentonitowymi pęczniejącymi. 
 
5.1.8. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z 
wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju 
konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. 
Ś wieżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. 
Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji 
betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany 
i akceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.9. Montaż i demontaż rusztowań. 
• Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu, 
eksploatacji i demontażu rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej . 
• Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją) dla danego typu 
rusztowania. 
• Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia 
zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz 
wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót. 
• Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od obciążenia dopuszczalnego 
dla danej konstrukcji podłoża. 
 
5.1.10. Rozbiórka deskowania 
Całkowita  rozbiórka deskowań  może  nastąpić  po uprzednim  ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. 
 
5.1.11. Izolacja 
Izolacje po rozebraniu deskowania dna i ścian należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
 
5.1.12. Przerwy robocze. 
Przerwy robocze należy zabezpieczyć taśmą dylatacyjną. 
Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy przygotować następująco: 
- usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu 
- powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować 
- beton wyschnięty zwilżać co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii i ułożyć warstwę betonu 
połączeniowego 
 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Ławy, stopy i ściany fundamentowe - żelbetowe wylewane z betonu zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Podkłady betonowe wylewane z betonu B7,5. Podciągi - wylewane zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Elementy monolityczne żelbetowe zbrojone prętami zgodnymi z dokumentacją techniczną. Przerwy technologiczne w 
betonowaniu fundamentów i ścian podłużnych można wykonać pod kątem 45 stopni. 
Należy szczególnie przestrzegać warunków pielęgnacji betonu tj. utrzymanie w stanie mokrym przez min. 3 dni i 
wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym. Ma to na celu zabezpieczenie konstrukcji przed powstawaniem rys 
skurczowych w betonie. Izolacje fundamentów wykonać wg projektu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST wymagania ogólne 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową wykonaną przez 
Wykonawcę, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega: 



- wykonanie szalunków, zbrojenia. 
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących, 
- betonowania, zagęszczenia betonu, 
- izolacji powierzchniowych, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest: m3: wykonania konstrukcji 
żelbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy cementowej, podłoża z kruszywa, na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie, m2: deskowania, ocieplenia ścian i stropu, zatarcia powierzchni, tynku cementowego, 
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t: wykonania i montażu zbrojenia, obramowania na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. Elementy i konstrukcje żelbetowe i betonowe, dla których 
nakłady zostały ustalone w m3 rozliczane będą w metrach sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych 
elementów. Od tak obliczonej objętości nie będą potrącane otwory o kubaturze mniejszej niż 0,1 m3 każdy oraz kubatury 
sfazowań o szerokości skosu do 15cm. Elementy betonowe i żelbetowe ustalone do: rozliczenia w m2 rozliczane będą w 
metrach kwadratowych przyjmując wymiary po osi w świetle ograniczających je elementów z potrąceniem otworów w 
świetle betonu, których kubatura każdego przekracza 0,1 m3. Powierzchnia deskowania w m2 rozliczana będzie w 
metrach kwadratowych powierzchni styku deskowania z betonem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych. 
 
8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
• prawidłowości położenia budowli w planie, 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych. 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, 
rysy- łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej powierzchni danego elementu). 
Stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą uszczelniającą. 
• prawidłowości ułożenia betonu. 
• prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych i przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. mniejszej ST. 
 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych 
elementów. 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów. 
- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań + czas pracy. 
- wykonanie, montaż i demontaż deskowania + czas pracy deskowania, 
- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych, przejść szczelnych i tulejowych 
wraz z uszczelnieniem. 
- przygotowanie i montaż zbrojenia. 
- wykonanie betonowania. 
- zatarcie powierzchni betonowych, 
- pielęgnacja powierzchni betonowych, 
- wykonanie izolacji, dylatacji, uszczelnień, warstw ochronnych i podkładowych, 
- spoinowanie ścianek, 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, ekspertyz, pobieranie normowych prób betonu, ich 
przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości, 
- cenę wody, 
- prace porządkowe, 
 
 
 
 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami 
Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 10.1. Normy 
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
PN-88B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-86B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. PN-86B-01802 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. PN-91B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. 
Wymagania. PN-91B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. PN-92B-01 814 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metodą badania przyczepności 
powłok ochronnych. PN-82B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. PN-82B-02004 Obciążenia 
budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. PN-82 B-02010 Obciążenia w obliczeniach 
statycznych. Obciążenie śniegiem. PN-77B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-
88B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem PN 86B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 
środowiskowe. Obciążenie temperaturą PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-90B-03 000 Projekty budowlane. Obliczenia 
statyczne. PN-76B - 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. PN-81B - 03020 Grunty budowlane. 
Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. 
Zbiorniki. Wymagania i badania. 10.2 Inne Instrukcje ITB. 
- 306191 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

SST – 10/3 
 
 
 

R O B O T Y   M U R O W E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem ścian murowanych. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
l.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu ścian  murowanych 
działowych dla remontu budynku szatni zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST "Wymagania ogólne".  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami- ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
2.MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę - 
opisem technicznym i rysunkami. 
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania Ogólne". Do wykonania robót 
budowlanych należy użyć następującego sprzętu: 
-mieszarka do zapraw 
-wyciąg budowlany towarowy 
-betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej 
-wciągarka ręczna lub elektryczna 
-rusztowanie 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót budowlanych należy użyć następujących środków 
transportu: środek transportowy z przyczepą samochód skrzyniowy Transport powinien być jak określono w 
specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warunki Ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w "Wymagania ogólne". Wykonanie robót powinno być jak określono w 
specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania murów 
Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem zgodności z 
rysunkiem co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp. 
Przy murowaniu elementami suchymi należy je polewać lub moczyć wodą. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być 
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C pod 
warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 
W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, 
min. 10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5mm) 
Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-90/B-14501.  
 
 
 
 



5.2. Warunki szczegółowe wykonania 
 
ściany zewewnętrzne - murowane z bloczków gazobetonowych 
ściany wewnętrzne - murowane z bloczków gazobetonowych 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Warunki ogólne. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega: 
- odchylenie murów od pionu i poziomu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach 
są: 
m2: ścianki z cegły, bloczków murowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie: 
m2: ścianki z cegły, obłożenie ścian cegłą, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, licowanie ścian, spadki pod obróbki 
blacharskie, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie  
szt: wykonania otworów w ścianie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie: 
m: wypełnienia szczelin dylatacyjnych, kanału wentylacyjnego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie  
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
8.l.Ogółnie zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania Ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, 
 
8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 
• jakości materiałów wbudowanych  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją należy 
wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  
 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- wykonanie przemurowań otworów okiennych i drzwiowych, 
- spoinowanie. 
- wykonanie stalowej konstrukcji mocującej rusztowania na czas pracy, 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, 
- prace porządkowe 
 
10. Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami 
Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
10.1 Normy 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw 
budowlanych. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. PN-88/6731 -08 Cement, Transport 
i przechowywanie. PN-75/B-23100   Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-8S/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 



PN-EN ISO 6946: 1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi 
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót wykończeniowych na 
poszczególnych obiektach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
zawartymi w ST "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego poszczególnych obiektów należy stosować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac wykończeniowych należy 
użyć następujących materiałów: 
- tynk cementowy, 
- tynk cementowo-wapienny, 
- siatka z tworzyw, 
- styropian PS-E-FS 15  
- kleje, 
- preparaty gruntujące 
- gips  
- płytki i cokoliki gres 30x30, 
- glazura,  
- zaprawa klejowa, 
- masy tynkarskie akrylowe, 
- folia polietylenowa, 
- papa asfaltowa izolacyjna,  
- farba emulsyjna, 
- farba olejna, 
- okna z PCV z okuciami czteropołożeniowymi, 
- drzwi wewn. drewniane płycinowe malowane – System Porta. 
- drzwi zewn. aluminiowe i stalowe. 
- parapety z granitu. 
- pianka poliuretanowa.  
 
Niewymienione materiały wg projektu. 
 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
Podstawą wyboru materiałów jest dokumentacja projektowa. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do wykonania robót 
wykończeniowych należy użyć następującego sprzętu: 
- mieszarka do zapraw. 
- wyciąg budowlany towarowy. 
- sprężarka z piaskarka do czyszczenia strumieniowo ściernego. 
- agregaty tynkarskie, 
pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. Sprzęt powinien być jak określono w 



specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do transportu materiałów należy 
użyć następujących środków transportu: 
- Samochody skrzyniowe 
- samochody dostawcze 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". Wykonanie robót powinno być jak 
określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Tynki wewnętrzne i 
zewnętrzne. 
Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: 
• prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25° C warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy 
cementowej 
• tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do zamarznięcia świeżego tynku przed 
osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej 
• świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych lub wiatru 
• tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne , wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny 
być w ciągu około tygodnia zwilżane wodą tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na działanie mrozu 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-10100. Okładziny z płytek 
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 
• wyrównać ewentualne nierówności podłoża. 
• układać płytki od pasa dolnego, przy narożach płytki całkowite. 
• klej i zaprawę układać szpachlą żłobkowaną, 
• płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie, dociskać każdą płytkę i miękką szmatką oczyścić 
pozostałości resztek zaprawy i zabrudzeń, 
• temperatura podczas robót co najmniej 15° C. Osadzenie stolarki i ślusarki. 
 
Naroża wykończyć listwami lub fazować – nie dopuszcza się zastosowania wykończenia płytek w narożniku „na 
zakład”. 
 
Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: osadzać elementy stolarki i ślusarki do pionu 
i poziomu, mocować ościeżnice w odległości 25 mm od górnej i dolnej powierzchni otworu: odległość punktów 
mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 100 mm dla okien i 70 mm dla drzwi osadzenie ślusarki równoczesne z 
murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką 
poliuretanową. Obróbki blacharskie. 
• obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie. 
• w celu zabezpieczenia obróbki, przed korozja zastosować podkład z blachy, arkusze blachy stalowej łączyć na 
rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20 mm lub podwójny stojący o wysokości 20-30 mm. 
• przy szerokości obróbek od 30 do 80 cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej umieszczonej 
w odległości 30 cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich. 
• przy szerokości obróbki powyżej 80 cm wykonać mocowanie do dwóch listew trapezowych. 
 
 
5.2. DANE MATERIAŁOWE   I   WYKOŃCZENIOWE 
sufity podwieszane typu systemowe kasetonowe jak w projekcie, na ruszcie stalowym 
wentylacja w sanitariatach - elektryczne wentylatory załączane automatycznie  
tynki wewnętrzne - gładkie cementowo-wapienne kat.III – maszynowe Kreisel 
malowanie wewnętrzne - farbami wodorozcieńczalnymi odpornymi na zabrudzenia łatwo zmywalnymi na bazie żywicy 
akrylowej lub lateksowe np.f-my „Beckers", "Nobiles"   matowa lub półpołyskliwa dostępna w szerokiej gamie kolorów, 
ściany - w pastelowych kolorach sufity - farbą akrylowa emulsyjną, na biało 
okładziny ścienne wewnętrzne - 
- glazura - płytki ceramiczne ścienne 
- w  umywalni, wc, w prysznicach - na pełną wysokość pomieszczeń 
podłogi - wg specyfikacji pomieszczeń 
 
płytki ceramiczne podłogowe - gres nieszkliwiony wym. od 30x30 do 40x40 parametry - nasiąkliwość min.4% lub,0,5%, 
odporne na pęknięcia włoskowate, klasa odporności na ścieranie 5(min.4), odporne na plamy, skuteczność 
antypoślizgowa R9-R10 – barwione w masie 



cokolik ceramiczny ok.10cm na ścianach w pomieszczeniach, w których nie ma okładzin ściennych 
stolarka okienna - z pcv z profilu  5 komorowego oszklone szybą jednokomorową zespoloną bezpieczną obustronnie O2 
z nawietrzakami higrosterowalnymi  
okucia umożliwiające otwieranie uchylno przy użyciu jednej dźwigni z funkcją wietrzenia szczelinowego, 
 
stolarka drzwiowa – Systemowa Porta Drzwi zgd z zestawieniem stolarki  
drzwi wewnętrzne do pomieszczeń - drewniane płytowe malowane drzwi wyposażone w klamki z szyldami i wkładki z 
zamkami podklamkowe  
ościeżnice do drzwi drewnianych - regulowane, z blachy stalowej cynkowanej elektrolitycznie, gr1,5mm, malowane 
proszkowo 
 
ELEWACJE 
tynki - gładkie cementowo-wapienne systemowe rozwiązanie Caparol,  
kolor – zgodnie z kolorystyką 
stolarka okienna - biała 
parapety zewnętrzne –granit gr. 3 cm 
drzwi zewnętrzne aluminiowe i stalowe - szare 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". 6.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST Badanie to następuje poprzez porównanie 
cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z pkt. 10 ST 6.2 Kontrola 
jakości wykonanych robót 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami 
technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania: 
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian, sufitów, elewacji zewnętrznej 
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzek z płytek, 
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian z płytek ceramicznych 
• dopasowania okładzin w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 
• jednolitości barwy powłok malarskich 
• prawidłowości ułożenia warstw izolacyjnych i wypełniających 
• przygotowania podłoża pod tynki, kafelki, wykładziny 
• grubości tynku 
• ustawienia w pionie oraz właściwe zamontowanie stolarki 
• przyczepności do podłoża powłok malarskich, płytek i odporności na   
      wycieranie, zmywanie i zarysowanie, 
• łączenia obróbek blacharskich 
• jednolitości barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacją Techniczną 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
m2:    wykonania tynku, obróbek blacharskich, okładziny schodów, posadzki z płytek, ściany aluminiowej, malowania, 
okładziny ścian z cegły, gruntowanie i ułożenie płytek na powierzchniach poziomych i ścianach, impregnacji, 
malowania, izolacji przeciwwilgociowej, płytek chodnikowych, parapetów, tynków, okładziny z płytek, posadzki z 
płytek, warstw wyrównawczych, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie 
mb: parapetów, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie 
szt.: zamontowania drzwi, okien, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie 
kpl: montażu okien, drzwi, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady 
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne" 8.1 Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych oraz z 
ST „Wymagania ogólne" Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacja Projektową 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 .Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".  
9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa 
wykonanych robót obejmuje: 



• roboty przygotowawcze 
• zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania, 
• montaż i demontaż niezbędnych rusztowań 
• obrobienie przejść instalacyjnych 
osadzenie narożników ochronnych w narożach ścian, ościeżach drzwiowych i okiennych, podokienników wewnętrznych, 
itp. 
przygotowanie i montaż konstrukcji pod sufity podwieszane, ścianki elewacyjne przygotowanie podłoży 
• impregnacja desek wykonanie projektu systemu mocowań ścianki 
• ułożenie cokolików spoinowanie ścian, płytek itp. wykonanie okuć. zawiesi, zamknięć 
• wykonanie prób robót wykończeniowych 
• wykonanie dylatacji 
• wykonanie prac pielęgnacyjnych 
• utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszczeń w okresie zimowym 
prace porządkowe 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami 
Krajów UF lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
10.1 Normy 
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-75/B-10121. Okładziny z 
płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
-PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. 
Wymagania i badania. PN-91 /B-10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe płytki lastrykowe. PN-C-81914: 1998 
Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robót elektrycznych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania budynku świetlicy. Niezależnie od określonego zakresu wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 
w ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania, uruchomienia i eksploatacji 
urządzeń i instalacji będących przedmiotem zadania inwestycyjnego. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.3 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem instalacji elektrycznych 
wewnętrznych i obejmują: 
 
- Przewody elektryczne układane p/t, na ścianach oraz nad sufitem podwieszanym: 
 
YDYżo 3x1,5 mm2 
YDYżo 3x2,5 mm2 
 
- Uziom z bednarki ocynkowanej 30x4mm 
 
- Oprawy oświetleniowe świetlówkowe  
 
- Montaż aparatów i urządzeń występujących w odpowiednich projektach technicznych i kosztorysach. 
 
- Badanie linii kablowej N.N. 
 
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  
 
-     Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  
 
-     Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
 
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 
 
 
1.4 Określenia ogólne 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i Przepisami 
Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania podano w Specyfikacji 
Technicznej.  
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie materiały wymienione w 
dokumentacji technicznej które winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm. 
 
3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie 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 i urządzeń instalowanych.  
 Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. 
Podczas transportu przewożone materiały i urządzenia przeznaczone do zainstalowania powinny być zabezpieczone 



przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Prace montażowe 
 
- Wykucie wnęk pod kable zasilające 
- Wykonanie przebić przez ściany 
- Montaż p/t kabli  
- Montaż przepustów instalacyjnych 
- Montaż p/t instalacji elektrycznych - Montaż urządzeń i aparatów 
- Montaż opraw oświetleniowych 
- Montaż osprzętu instalacyjnego 
- Montaż n/t tablicy rozdzielczej głównej z podłączeniem do tablicy licznikowej istniejącej 
- Montaż n/t skrzynek sterowania oświetleniem 
- Montaż n/t głównego wyłącznika prądu 
 
5.2 Roboty poinstalacyjne 
 
- Zaprawienie bruzd 
- Uzupełnienie tynków 
- Szlifowanie i malowanie  
 
 Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzależniona jest od warunków techniczno-organizacyjnych 
określonych przez użytkownika obiektu i inwestora, a zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te określają 
ogólne zasady robót, ich okres i terminy poszczególnych etapów. 
 
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone będą jednoetapowo Zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym 
przez inwestora.  
 
5.3 Poszczególne instalacje 
 
Instalacja oświetlenia podstawowego 
Zastosowano oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające wymagane natężenie oświetlenia zgodnie z obliczeniami 
w dokumentacji. 
 
Instalacja oświetlenia awaryjnego 
Brak 
 
Oświetlenie kierunkowe. 
Wykonać zgodnie z PT 
 
Instalacja siłowa 
Występuje 
 
Instalacja piorunochronna i połączeń wyrównawczych 
Przy budynku będzie ułożony przewód uziemiający wykonany z płaskownika Fe-Zn 30x4 mm. Płaskownik układać 
należy w ziemi na głębokości 0,8m i w odległości 1,0 m od fundamentów. Przed wejściami do budynku i przy 
skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi instalację chronić rurą A-80. 
 
Ochrona przeciwprzepięciowa 
W celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń od przepięć atmosferycznych i łączeniowych w obiekcie zastosowano 
ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B+C.  
 
Ochrona przeciwpożarowa 
W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych zostały zastosowane następujące parametry i cechy 
projektowanych instalacji i urządzeń:  
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia posiadają atesty stosowalności w budownictwie B; 
przewody elektryczne posiadają izolację o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu 
znamionowym 1000V. 
b) przy wejściu głównym, znajduje się główny wyłącznik prądu GWP umożliwiający ręczne wyłączenie napięcia 
zasilania w całym obiekcie. 



c) W obwodzie głównego wyłącznika prądu zastosowano przewody i kable wraz z zamocowaniem, które w 
systemie zasilania ochronie przeciwpożarowej gwarantują ciągłość działania warunkach pożaru przez czas co najmniej 
120 minut. 
d) Wszystkie zastosowane wyroby i urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej będą posiadać certyfikaty 
zgodności potwierdzające ich ww. wymagane właściwości w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
5.4 Zagadnienia BHP  
 
Złącze ochronne zamykane powinny być w skrzynkach. 
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i 
urządzeń. 
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania 
realizowane za pomocą wyłączników różnicowo - prądowych o różnicowym prądzie zadziałania 30 mA.  
W tablicach będą wykonane osobne szyny „N" i „PE". szyny „N" należy montować na izolatorach. Układ sieci - po 
stronie ZE -TN-C, po stronie inwestora TN-S. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i 
przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem.  
 
8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: wypust oświetleniowy, wypust na gniazdo, długość przewodów, drutów i ilości aparatów 
elektrycznych.  
 
9. Odbiór robót 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników przeprowadzonych prób, 
badań, pomiarów i oceny wizualnej. 
 
10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 
 
a) przewody i kable podlegające zamurowaniu bądź zatynkowaniu, 
b) przewody i kable podlegające zabudowie, 
c) elementy uziomu zakopane pod powierzchnią gruntu. 
 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających wykazać spełnienie zakładanych 
parametrów projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone 
oddzielnie. 
 
11. Wymagane dokumenty 
 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:  
 
a) projektową dokumentację powykonawczą,  
b) protokoły z dokonanych badań i pomiarów,  
c) odbiór robót przez Rejon Energetyczny  
 
12. Podstawa płatności 
12.1 Ustalenia dotyczące Podstawy Płatności 
      Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą, w Umowie 
 
12.2 Cena jednostki obmiarowej 
      Płatność za 1 m przewodu i kabla, za 1 szt. lub komplet instalacji elektrycznej należy  
      przyjmować zgodnie z obmiarem. Cena wykonania robót obejmuje: 
 
a) roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
b) roboty towarzyszące, 
c) transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
d) niezbędny demontaż istniejących przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń, 
e) montaż docelowych przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń, 
f) badania i próby pomontażowe. 
 
13. Zbiór norm dotyczących specyfikacji 
 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa.  



PN-IEC 66364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa  Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-45- 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed spadkiem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-47: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 
zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN IEC 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności 
od wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 
PN-921E-08106  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. 
PN-861E-05003101 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
PN-861E-05003:03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-861E-05003104 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna odgromowa obiektów 
budowlanych. Ochrona specjalna 
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót: 

- instalacji wody zimnej  
- instalacji cieplej wody  

- instalacji kanalizacji sanitarnej 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Zakres specyfikacji dotyczy remonty i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej. 
3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem instalacji wod.-kan. i 
obejmują 
- montaż rurociągów  
- próba szczelności instalacji 
- montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PEX-c/Al/PEC-c. 
- montaż kompensatorów z punktami stałymi na rurociągach z tworzyw sztucznych 
- montaż konstrukcji wsporczej 
- płukanie i dezynfekcja rurociągów 
- izolacja rurociągów 
- wykonanie podejść dopływowych 
- montaż armatury, wodomierza, zaworów czerpalnych, baterii,  
- montaż tulei blaszanych 
- wykonanie otworów w ścianach i stropach 
- wykonanie wykopów liniowych umocnionych wypraskami oraz zasypanie. 
- układanie rurociągów z PVC 
- wykonanie podejść odpływowych do przyborów 
- montaż czyszczaków, 
- montaż przyborów sanitarnych  
- montaż wpustów ściekowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami związanymi oraz 
„Wymaganiami ogólnymi – specyfikacja W0.00" 
 
Instalacja wodociągowa - układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń służące do zaopatrzenia budynku w 
zimną i ciepłą wodę, spełniająca wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach. Instalacja zimnej wody 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierzowym. Instalacja wodociągowa p.poż. nawodniona - instalacja 
zasilana z wodociągu miejskiego za pomocą przyłącza wodociągowego, zainstalowana wewnątrz budynku, w której 
wszystkie przewody są stale wypełnione wodą.  
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej - układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami, 
odprowadzający ścieki sanitarne do pierwszej studzienki na zewnątrz budynku. 
Instalacja wody ciepłej - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, zasilanych z pojemnościowych 
podgrzewaczy ciepłej wody, służących do zaopatrzenia budynku w ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 
określone w odrębnych przepisach. 
Temperatura robocza - obliczeniowa / projektowana / temperatura pracy instalacji przewidziana w projekcie, dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi + 10°C a instalacji wody 
ciepłej + 60°C. Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i 
temperatury podano w ZAP - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych /p.2 WT.W.OI. 
Przyjmuje się ją przy założeniu 30-letniego okresu eksploatacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w temperaturach o 
określonych wartościach. 
 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Kierownik robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją wykonania i 
odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i 
Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami BHP. Rysunki 
warsztatowe wykonawca wykona we własnym zakresie.  
 
2. Materiały. 
Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie i posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z PN 
lub wyroby posiadające oznaczenie CE I dokonano oceny zgodności z normami europejskimi. 



 
2.1. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
- Rury i kształtki ciśnieniowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, łączone przez złączki zaciskowe, 
posiadające aprobatę techniczną COBRTI „Instal" oraz atest PZH. Zakres stosowania zgodnie z dokumentacją techniczną 
PN-10 - dla instalacji wody zimnej. 
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące - Armatura posiadająca atesty PZH. Wandaloodporna, z mieszaczmi i 
czasową regulacją przepływu 
- Izolacja - przewody rozdzielcze wody zimnej. 
 
2.2. Kanalizacja sanitarna. 
- Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe PVC wg PN-EN 1401-1:1995r. Zakres stosowania zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
- Umywalki wiszące - ceramika wg PN-791B-12634,PN-EN32:2000 konstrukcja mocująca systemowa, 
- Miski ustępowe mocowane do podłogi z odpływem nad podłogą ceramika wg PN-EN 36:2000 
- Pisuary ceramika PN-81IB-12632  
- Wpusty podłogowe Dn 50, Dn100 z syfonem ze stali nierdzewnej wg PN- EN1253-1 
 
3.Sprzęt 
Wszystkie narzędzia elektryczne i inne powinny być sprawne i posiadać odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z 
przepisami BHP. 
 
4. Transport 
4.1. Transport elementów ceramicznych. 
Wyroby pakowane w pudła lub klatki i wyroby luzem należy układać warstwami w środkach transportu w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. W przypadkach wyrobów przewożonych 
luzem ściany i podłogę wyłożyć warstwą wełny drzewnej lub słomy. 
Jednostki ładunkowe na paletach powinny być ustawione ściśle obok siebie, a ewentualne luzy wypełnione. W 
przypadkach przewozu różnych wyrobów należy umieścić schemat załadowania poszczególnych rodzajów. 
 
4.2. Transport elementów rurowych. 
Elementy te należy transportować w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcją transportu poszczególnych 
producentów tak, aby nie uległy uszkodzeniu i zniszczeniu. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych - specyfikacji a WO.OO. "Wszystkie 
elementy instalacji i wod-kan i c.w.u. należy wykonać zgodnie z projektem budowlano wykonawczym zatwierdzonym 
przez Inwestora, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowiązującymi przepisami BHP, warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach ogólnych – specyfikacja W0.00". 
 
6.1. Materiały. 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót poprzez porównanie cech materiałów z wymogami dokumentacji 
projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót. 
Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z dokumentacją projektową 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. 
Kontroli podlega szczelność instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej. 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub odbioru, który powinien być 
dokonywany komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia protokołu i wniesienia odpowiedniego zapisu w dzienniku 
budowy. 
 
7. Odbiór robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót". Przy odbiorze powinny 
być dostarczone: 
- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami - dziennik budowy 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie prowadzenia robót 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły prób szczelności 
- protokoły badań wody, płukań, dezynfekcji  



- karty gwarancyjne. 
 
8. Obmiar robót. 
Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót należy przeprowadzić zgodnie z założeniami ogólnymi zawartymi w 
Katalogach przyjętych w przedmiarze robót, odpowiednich branż, ze szczególnym uwzględnieniem zasad podanych w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych i postanowień technicznych norm 
jakościowych PN, BN, ZN wymienionych w założeniach szczegółowych przywołanych katalogów. 
Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać założenia ogólne zawarte w Katalogach Nakładów Rzeczowych 
(KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczególnych branż przywołanych w założeniach szczegółowych KNR i 
ze zwróceniem uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w ww. KNR dla wybranych robót i elementów 
robót. Jednostki obmiarowe: należy stosować ogólnie przyjęte w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie 
tabelarycznej w części ogólnej opisującej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich branż. Wyszczególnienie robót 
objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót, 
podawać ilość robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny - tabele, kolumny KNR 
odpowiednich branż dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub też zawierać wprost szczegółowy opis obejmujący 
wyszczególnienie i opis czynności składowych, zwłaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania 
niż te przywołane w katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana jest odrębnie przez producentów lub 
dostawców np. urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów. 
 
9. Podstawa płatności. 
Przyjmuje się, że podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową i 
ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie dostępnych katalogów: Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR), 
Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), Katalogów Norm Pracy (KNP) 
lub też udokumentowanych kalkulacji własnych wykonawcy. 
Ustala się, że za cenę jednostkową przyjmuje się cenę wykonania danej roboty obejmującą koszty wynikające z 
nakładów bezpośrednich odpowiednich katalogów dla następujących składników: R (robocizna), M (materiały z 
kosztami zakupu), S (sprzęt technologiczny niezbędny dla wykonania robót) oraz narzutów Kp (kosztów pośrednich), Z 
(zysku kalkulacyjnego). 
Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z wykonaniem robót opisanych daną pozycją 
kosztorysową, w szczególności z uwzględnieniem wszelkich kosztów dodatkowych nie wyspecyfikowanych w 
odnośnych katalogach a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robót. 
 
10. Przepisy związane. 
1. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . . 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
COBTRI Instal. 
4. PN-8118-10700. 00, PN-81/B-10700. 02, PN-81IB-10700.04 Wewnętrzne instalacje wodociągowe. Wymagania 
w projektowaniu i odbiorze. 
5. PN-921B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu i odbiorze. 
6. PN-881C-89206 Rury wywiewne z PVC. 
 
7. PN-711B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynku. 
8. PN-B-10720:1998 Zabudowa wodomierzy 
9. PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem. 
10. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wody użytkowej. 
11. Pr. EN -12503-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. 
12. PN-761M-75001 Armatura sieci domowej. 
13. PN-EN 1401-1:1995 Systemy kanalizacji z PVC-U. Wymagania. 
 
 
 
 


