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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 Dane ogólne: 
Lokalizacja: Wodziczna, dz. nr 57 
Inwestor: Gmina Mogielnica 
Dane o budynku 
Objęty opracowaniem obiekt jest wybudowanym przed kilkudziesięciu latami murowanym budynkiem o 
jednej kondygnacji nadziemnej z drewnianą więźbą dachową i częściowym podpiwniczeniem. Budynek 
zlokalizowany jest w centrum wsi Wodziczna przy asfaltowej drodze. Na sąsiednich działkach znajduje się 
typowa zagrodowa zabudowa. Od kilku lat budynek nie jest użytkowany 
 
Dane gabarytowe budynku 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 180,13m2 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU –133,3m2 

KUBATURA BUDYNKU – 985,9m2 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU – ok.7,65m 
 
Opis technologiczny 
W przebudowywanym budynku planowane jest urządzenie świetlicy wiejskiej. Znajdą się tu dwie sale 
wraz z zapleczem kuchennym i higieniczno-sanitarnym. Zaplecze kuchenne przystosowane jest do 
przyjmowania gotowych potraw z cateringu. Nie przewiduje się przygotowywania potraw ani obróbki 
artykułów spożywczych na miejscu. Dopuszcza się przygotowanie jedynie kawy i herbaty. 
 
Opis przewidzianych robót 
Wszystkie pozostałości po dawnym wykończeniu budynku oraz resztki instalacji należy rozebrać 
pozostawiając czyste mury i strop w frontowej części. Do rozbiórki przewidziano  rampę i schody przed 
wejściem do budynku oraz betonową płytkę przed drzwiami zewnętrznymi do tylnej sali.  
W pomieszczeniu zaplecza należy rozebrać istniejący strop typu Kleina nad piwnicą poprzez rozbiórkę 
ceglanego wypełnienia i wycięcie stalowych belek dwuteowych. Piwnicę zasypać gruzem oraz piaskiem 
warstwami z jednoczesnym starannym zagęszczeniem.  
- w ścianie wschodniej przewidziano wykonanie otworu i wstawienie okna z uprzednim wykonaniem 
nadproża stalowego z dwuteowników 140  oraz  zamurowanie otworu okiennego.  
- w ścianie dzielącej zaplecze od sali /3/ wstawić drzwi wykonując nadproże z dwóch ceowników C220 i 
wykuwając otwór. 
- w ścianie dzielącej zaplecze od sali /3/ wstawić drzwi wykonując nadproże z dwóch dwuteowników 140  
z wykuciem otworu jak wyżej.  
W środkowej ścianie nośnej pomiędzy obiema salami wykonać otwór przejściowy. Nad otworem wykonać 
wcześniej nadproże z dwóch ceowników C220 w sposób opisany w projekcie. Górę otworu obrobić 
płytami g-k profilując łagodny łuk. 
We wszystkich pomieszczeniach wykonać wentylację typu "Z" w ścianach zewnętrznych. 
Przewidziano wymianę stropu nad salą nr 4 - na belkach stalowych dwuteowych NP. 160 rozstawionych co 
1,0m z wypełnieniem z płyt WPS szer. 40cm i długości 0,97m.  
Projektowany kominek podłączyć do istniejącego komina przemurowując w niezbędnym zakresie przewód 
dymowy. Pod posadzką doprowadzić nawiew do kominka. Przewidziano zamontowanie wkładu 
dwustronnego - kominek dwustronny(12KW).  
We wszystkich pomieszczeniach wykonać tynki cementowo - wapienne kat. III lub obłożyć ściany płytami 
gipsowo - kartonowymi z wyjątkiem komina, gdzie przewidziano wykonanie tynku cementowego. W 
łazience ściany wyłożone płytkami ceramicznymi glazurowanymi na pełnej wysokości, w pomieszczeniu 
zaplecza do wysokości 2,0m. 
Stolarka drzwiowa i okienna - przewidziano wymianę starych okien drewnianych na nowe jednoramowe 
dwuszybowe z nawiewnikami. Okna z profilu pięciokomorowego z szybą zwykłą jednokomorową o WSP. 
k=1,1.  
Stolarka drzwiowa wewnętrzna standardowa PCV, drzwi zewnętrzne wzmocnione ocieplone z okuciem 
antywłamaniowym. W drzwiach zewnętrznych jedno skrzydło winno mieć szerokość min. 90cm. Do 
łazienki zastosować drzwi z otworem nawiewnym w dolnej części o powierzchni min 220cm2.  
 



 4

Podłogi i posadzki - we wszystkich pomieszczeniach gres lub terakota antypoślizgowa z cokołami. 
Istniejące posadzki drewnianą i betonową należy rozebrać i wykonać nowe podkłady z ociepleniem 
styropianem i założeniem izolacji przeciwwilgociowej. 
Schody zewnętrzne - przed wejściami wykonać podesty z kostki brukowej betonowej 
Izolacje- na stropie nad całością budynku ułożyć dwie warstwy styropianu twardego o łącznej grubości 
20cm. Styropian zabezpieczyć dwustronnie folią PCV izolacyjną i zalać wylewką betonową gr. 4cm.  
Izolacje termiczne: 
Ocieplenie wykonać ze styropianu grafitowego 033. Przyjęto następujące grubości docieplenia: 
- strop   - 20cm 
- ściana zewnętrzna - 16cm 
- cokół   - 8cm 
- podłoga na gruncie - 10cm 
Malowanie - ściany i sufity pomalować farbami emulsyjnymi. Do wysokości 1,5m wykonać lamperie 
żywiczne w jasnym kolorze. 
3.14. Wentylacja - w budynku przewidziano wentylację grawitacyjną typu "Z" poprzez ściany zewnętrzne. 
W pomieszczeniu frontowym pod posadzką przeprowadzić kanał nawiewny do kominka. 
3.15. Elewacje - wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej 
lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wykonany na uprzednio przygotowanym podłożu. Fundamenty poniżej 
gruntu na dociepleniu tynk cementowy (rapówka) oraz zabezpieczenie membraną kubełkową. Cokół - 
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej 
mieszanki żywiczno-mineralnej.  
Parapety wewnętrzne z konglomeratu 
Instalacje 
Woda - z istniejącego przyłącza z doprowadzeniem do wszystkich urządzeń. Uzyskanie ciepłej wody -
przewidziano elektryczne przepływowe ogrzewacze wody zamontowane w łazienkach i w zapleczu. 
Kanalizacja - z odprowadzeniem ścieków do projektowanego szczelnego zbiornika nieczystości płynnych. 
W miejscu starego szamba planuje się ułożenie zbiornika żelbetowego  - nowe szambo.  
Elektryczna - w przewodach podtynkowych - oświetlenia ogólnego, oświetlenia miejscowego, gniazd 
wtyczkowych. 
Rozbiórka budynku gospodarczego, istniejącego starego szamba oraz ubikacji. Piwnice zasypać gruzem z 
rozbiórki naprzemian z warstwami piasku ze starannym  zagęszczeniem. Teren rozbiórki uporządkować. 

 

1. DEFINICJE 

1.1. Zamawiający- osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą 
zlecając mu wykonanie robót. 

1.2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach Kontraktu. 

1.3. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.4. Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez 
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową.  

1.5. Inspektor nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego lub Inżyniera, działająca w 
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

1.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.7 Podwykonawca- osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót 
budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w 
ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, o wykonanie części robót.  

1.8. Inni Wykonawcy- osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie 
robót na terenie budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane oraz inne 
jednostki prawnie działające na terenie budowy. 
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1.9. Roboty budowlane (Roboty) -zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również dostarczenia 
pracowników, materiałów i sprzętu.  

1.10.Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegółowych warunkach umowy. 

1.11. Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót. 

1.12. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część robót stałych. 

1.13. Urządzenia tymczasowe – wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 
terenie budowy, potrzebne do realizacji robót, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót. 

1.14. Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy, złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 
formie, na wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiąca integralny składnik umowy. 

1.15. Umowa –zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o 
wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym 
wynagrodzeniem. 

1.16.Cena umowna - kwota minimalna w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie 
robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

1.17.Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacje projektową, 
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

1.18.Data rozpoczęcia – data określona w szczegółowych warunkach umowy, od której Wykonawca może 
rozpocząć roboty budowlane określone w umowie. 

1.19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 
robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia. 

1.20. Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego przez Inżyniera Kontraktu o gotowości 
robót budowlanych do odbioru. 

1.21. Zmiana – każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie 
przez Inżyniera. 

1.22. Cena jednostkowa – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym. 

1.23.Stawki i narzuty – wartości podane przez Wykonawcę w ofercie, określające ceny czynników 
produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i 
zysku zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym. 

1.24. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było 
zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 

1.25. Operat kolaudacyjny – wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w 
czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, 
geodezyjną inwentaryzacją robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót, stanowiące podstawę do ich 
oceny i odbioru końcowego. 

1.26. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

1.27.Odbiór częściowy- odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za 
wykonaną część robót, dla którego w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany odrębny 
termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w 
użytkowanie przez Zamawiającego. 

1.28. Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. 

1.29. Odbiór pogwarancyjny – odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
ewentualnych wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

1.30. Rozjemca – osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygania 
sporów na drodze polubownej powstających na tle realizacji umowy. 
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1.31. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 

1.32.Kosztorys ofertowy – wyceniony przez Wykonawcę ślepy kosztorys. 

1.33.Dokumentacja projektowa - oznacza zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie. 

1.34. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – oznacza dokument tak 
zatytułowany, zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, 
kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do kontraktu. 

1.35. Rysunki – oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu oraz wszystkie rysunki dodatkowe i 
zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

1.36. Przedmiar robót – dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie mają zostać 
wykonane w Kontrakcie według cech poszczególnych pozycji, wskazujące ilość każdej pozycji oraz 
odpowiadającą jej jednostkę  

1.37. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 

1.38. Rejestr obmiarów (Księga Obmiarów) - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 

1.39. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.40. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.. 

1.41.. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.42. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.42. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.43. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

1.44. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.46. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną  wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność  stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat. 

1.47. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługę i są one zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

1.48. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym. 

1.49. Powiadomienia, zezwolenia - gdziekolwiek w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, 
poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez 
kogokolwiek, rozumie się przez to, że odpowiedni dokument będzie sporządzony na piśmie. Dokument taki 
stanie się wiążący dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby upoważnione. 
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1. 50. Budynek- to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

1.51. Budynek użyteczności publicznej- to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki 
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do 
wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy 
lub socjalny; 
1. 52. Budowla- to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 
elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

1. 53. Budowa- to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

1. 54. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony; 

1. 55. Dokumentacja budowy- to pozwolenie, na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeb, rysunki i opisy  służące 
realizacji obiektu, operaty, geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu- także dziennik montażu; 

1. 56. Dokumentacja powykonawcza- to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

1. 57. Niweleta- wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

Obiekt budowlany to: 

-Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

-Budowla stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

-Obiekt małej architektury 

Obiekt małej architektury- to niewielkie obiekty, a w szczególności: 

-Kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury 

-Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 

-Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki 

1. 58. Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1. 59.  Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1. 60. Poziom terenu- to rzędna projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do 
budynku, bądź jego samodzielnej części ( klatka schodowa), nie będącym wyłącznie wejściem do 
pomieszczeń gospodarczych lub technicznych.  

1. 61. Pozwolenie na budowę- to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane- to tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidujące uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 
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1. 62. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1. 63. Remont – to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane- to budowa, a 
także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  

1. 64. Tymczasowy obiekt budowlany- to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycie namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

1. 65. Urządzenia budowlane - to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki; 

1. 66. Wyrób budowlany- to wyrób w rozumieniu przepisów ocenie zgodności, wytworzony w  celu 
wbudowani, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

1.67.Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu. Podłoże malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub 
wygładzona 

1.68.Farba – płynna lub półpłynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych w 
roztworze spoiwa. 

1.69.Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny /np. żywic, olejów, poliestrów / który po pokryciu 
nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 

1.70.Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w skalista powłokę. 

1.71.Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor określonym 
farbom lub emaliom.  
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II.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót . 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących robót 
wymienionych w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
NUMER SPECYFIKACJI 
KOD CPV ZAKRES ROBÓT 
SST.III.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe 
SST.III.2 45453000-7 Roboty remontowe 
SST.III.3 45111200-0 Roboty ziemne 
SST.III.4 45262300-4 Betonowanie 
SST.III.5 45262520-2 Roboty murowe 
SST.III.6 45320000-6 Hydroizolacje 
SST.III.7 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne 
SST.III.8 4541000-4, 45431200-9 Tynki wewnętrzne, okładziny ścienne 
SST.III.9 45430000-0 Posadzki 
SST.III.10 45421100-5 Stolarka i ślusarka 
SST.III.11 45442100-8 Roboty malarskie 
SST.III.12 4532000-3, 4541000-4 Bezspoinowy system dociepleń 
SST.III.13 45233100-0 Krawężniki i obrzeża 
SST.III.14 45233000-9 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
SST.III.15 45233000-9 Warstwa odsączająca 
SST.III.16 45233000-9 Podbudowy 
SST.III.17 45233253-7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
SST.III.18 45233000-9 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 
SST.III.19 45233000-9 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
SST.III.20 45112710-5 Kształtowanie terenów zielonych - trawniki 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
l .5.2. Dokumentacja projektowa 



 10

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
l .5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 



 11

l.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
l .5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
l .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy .W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 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. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania równych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt Używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego Użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do Użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego Użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4 TRANSPORT 
 
4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
– projekt organizacji budowy, 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 
 
5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6. l. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz 
urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie we 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do Użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający .Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, de raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz właściwych przepisów 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 
[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 wymienionych w punktach [l]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjnej 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej i przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8. l. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację podwykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiązki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z 
późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 
759). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. 
zm.). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009r. Nr 178, 
poz. 1380 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 
późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 
z późn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z późn. zm.). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  (Dz. U. Nr 237, 
poz. 2375 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 
- 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 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 
z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 
późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późn. 
zm.) 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 
 
 
 

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
BUDOWLANA 
 

 
1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE – CPV 45110000-1 
 
1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych  
 
1.1Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką: 
- elementów betonowych  zbrojonych –strop ceglany na belkach stalowych nad piwnicą  
- stropu z belek i desek 
- podłogi drewnianej i legarów 
- posadzki betonowej 
- wylewek  i schodków przed budynkiem oraz płyty szamba 
- wykucia  otworów w ścianach 
- skucie starych tynków 
- demontaż okien, drzwi i ościeżnic 
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- rozbiórka murów wolnostojących  - stara ubikacja  
- rozbiórka murów - budynek gospodarczy 
- rozbiórka murów z cegły poniżej terenu –szambo i piwnica budynku gospodarczego 
- rozbiórka pokrycia dachu  
-rozbiórka odeskowania dachu  
-rozbiórka konstrukcji więźby dachowej 

 
2. Materiały – nie występują. 

 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót rozbiórkowych  

Roboty rozbiórkowe elementów budynków obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1. zgodnie z dokumentacją projektową, ST 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 ST lub przez 
Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
 
6. Obmiar  robót. 
 Jednostka obmiarowa dla wykonania robót : 
a) dla rozbiórki elementów betonowych – m3 ; 
b) dla rozbiórki murów  z cegły – m3 ; 
c) dla rozbiórki podłóg  i stropów ; 
− rozbiórkę desek z  podłogi - m2, 
− rozebranie belek drewnianych  - m, 
d) dla skucia tynków- m2; 
e) dla demontażu ościeżnic – szt.; 
f) dla rozbiórki pokrycia dachu – m2; 
g) dla rozbiórki więźby dachowej – m2 
 
7. Odbiór  robót. 
 Cena wykonania  jednostki obmiarowej robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki elementów betonowych : 
− rozbiórkę  betonu, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 
b) dla rozbiórki murów  z cegły : 
− rozebranie murów  
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
-    wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 
c) dla rozbiórki podłóg  i stropów drewnianych: 
− rozbiórkę desek   podłogi lub stropu, 
− rozebranie belek drewnianych, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
-    wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 
d) dla skucia tynków obejmuje: 
− ręczne skucie i zerwanie tynków, 
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− oczyszczenie powierzchni, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla demontażu ościeżnic: 
- wykucie z muru  
-oczyszczenie powierzchni 
-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki 
f) dla rozbiórki pokrycia dachu : 
-rozbiórka pokrycia 
-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki 
 g) dla rozbiórki więźby dachowej : 
-rozbiórka odeskowania i konstrukcji 
-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki  

 

 
 
2.  ROBOTY REMONTOWE – CPV 45453000-7 
 
1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót remontowych.  
 
1.1 Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem: 
- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów 
- wykonanie ścianek działowych grub.6cm 
- ułożenie nadproży z belek  stalowych –dwuteownik NP. 140mm 
- ułożenie  belek  stalowych stropowych – dwuteownik NP. 160mm 
- ułożenie  belek  stalowych nadproże nad  przejściem pomiędzy salami – ceownik  220mm 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych 
 
2. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
3. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

4. Wykonanie robót  remontowych  

Roboty remontowe w budynku obejmują wykonanie  robót wymienionych w pkt 1. zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 
 
Uzupełnienie ścian  
Uzupełnienie ścian wykonać z cegły pełnej  na zaprawie cementowo piaskowej, po uprzednim 
przygotowaniu podłoża, tj. oczyszczeniu i usunięciu wszelkich luźnych, zmurszałych kawałków muru. 
 
Wykonanie ścianki działowej  
Wykonanie  ścianki działowej  wykonać z cegły pełnej lub płytek betonu komórkowego grubości 6cm  na 
zaprawie cementowo piaskowej. 
 
Układanie nadproży nad otworami 
Po wyznaczeniu otworu z jednej strony ściany  i wykuciu  bruzdy o głębokości równej szerokości belki, 
należy umieścić dwuteownik, opierając jego końce na poduszkach betonowych. Głębokość oparcia belki na 
murze min. 25cm. Po osadzeniu pierwszej belki można z przeciwnej strony ściany wykuć bruzdę  na drugą 
belkę i osadzić ją w identyczny sposób. Obie belki skręcić trzema śrubami fi 16 równomiernie 
rozstawionymi. Przestrzeń pomiędzy belkami  i  ponad nimi wypełnić betonem. Po związaniu betonu 
można wykuć ścianę pod belkami. Następnie do dolnych półek  przyspawać przewiązki. Przestrzenie 
pomiędzy półkami wyszpałdować, całość osiatkować i otynkować. 
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Nad otworem w środkowej ścianie nośnej pomiędzy salami umieścić nadproże w sposób opisany wyżej 
tylko zastosować ceownik 220 oraz  skręcając belki czterema śrubami co 80cm. Przed przystąpieniem do 
zakładania nadproża  dokładnie wystemplować strop.  Spód belek umieścić na wysokości 2,65m nad 
poziomem posadzki. 
Układanie belek stropowych z dwuteownika  NP. 160 
W pierwszej kolejności należy wykuć gniazda na belki w ścianie środkowej i przekuć otwory przez ścianę 
zewnętrzną. Następnie kolejno zakładać belki stalowe starannie opierając na nich dach. Dopiero po 
wykonaniu konstrukcji nośnej i oparciu na niej dachu można rozebrać stary strop drewniany. 
 
 
5. Obmiar  robót. 
 Jednostka obmiarowa dla wykonania robót : 
- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów -  m3  
- wykonanie ścianek działowych  grub. 6cm – m2 
- ułożenie nadproży z belek  stalowych –dwuteownik NP. 140mm - m 
- ułożenie  belek  stalowych stropowych –dwuteownik NP. 160mm - m 
- ułożenie  belek  stalowych nadproże nad  przejściem pomiędzy salami –ceownik 220mm - m 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych  - szt. 
 
6. Odbiór  robót. 
 Cena wykonania według opisu powyżej,  jednostki obmiarowej robót obejmuje: 
- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów  w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej-  m3  
- wykonanie ścianek działowych z płytek betonu komórkowego na zaprawie klejowej grub. 6cm – m2 
- ułożenie nadproży z belek  stalowych –dwuteownik NP. 140mm - m 
- ułożenie  belek  stalowych stropowych –dwuteownik NP. 160mm - m 
- ułożenie  belek  stalowych nadproże nad  przejściem pomiędzy salami –ceownik 220mm - m 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych  - szt. 
 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST 
“Wymagania ogólne”. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
 
3. ROBOTY ZIEMNE – KOD CPV 45111200-0 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
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W zakres tych robót wchodzą: 
- Wykopy fundamentowe pod schody, pochylnię, fundamenty pochylni oraz odkrycie fundamentów 

do ocieplenia 
-  Podkłady podposadzkowe, 

– Zasypki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. Materiały 
 

2.1. Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie 
ścianek. 
 
2.2.Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
 
2.3.Na warstwę izolacyjną stosować glinę budowlaną. 
 
2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i 
bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
max średnica ziaren d<120mm, 
wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
zawartość części organicznych I<2%, 
odporność na rozpad <5%. 
 
3. Sprzęt 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
5.Wykonanie robót 
Wykopy 
- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
- Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
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odpływ wód opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń stan skarp należy okresowo sprawdzać w 
zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
- Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
- Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji.. 
- Warunki wykonania podkładu: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
(5)Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 
- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniającej ) z gliny. 
Do budowy wykorzystuje się bloczki tłustej gliny lub odpadową niewypaloną cegłę. Przed ułożeniem 
glinianych bloczków wykop należy przygotować wysypując cienką warstwę piasku, Kostki gliny 
powinny mieć odpowiednią grubość (około 25cm). Glinę należy układać warstwami starannie ubijając 
(za pomocą ubijarki wibracyjnej lub ubijaka ręcznego). Po zwilżeniu wodą glina nabiera właściwości 
samouszczelniające. Całość można przykryć geowłókniną , zapobiegającą wbijanie się trocin w podłoże. 
– Zasypki 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami. 
0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w 
p.10. 
 
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
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–zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
6.2. Wykonanie podkładów 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
–sposób i jakość zagęszczenia. 
 
6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy – [m3] 
– podkłady i nasypy – [m3] 
– zasypki – [m3] 
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie 
wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
– Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiału 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
– Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
-Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
–utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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4. BETONOWANIE – KOD CPV 45262300-4 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
- Chudy beton pod fundamenty B-10, 
- Podłoże pod posadzki z betonu B-10 
– Elementy konstrukcyjne belek stropowych i nadproży z betonu B-20 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1.Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
Zawartość alkaliów do 0,6% 
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
–oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
–termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
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Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PNEN 147-2. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej Użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 (2) Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed Użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
 
3. Sprzęt 
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
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Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PNEN206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 
5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
5.4.Pielęgnacja betonu 
(1)Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
5.5.Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany, 
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić 
betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
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Jednostkami obmiaru są: 
– 1m3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-86/B-01300 Cementy. terminy i określenia 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania 
oddziaływania na beton. 
PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki upłynniające. Wymagania i badania oddziaływania 
na beton. 
PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania 
oddziaływania na beton. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta. 
PN-74/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 
 
 
 
5. ROBOTY MUROWE – KOD CPV 45262520-2 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie uzupełnienia murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
Ściany zewnętrzne – cegła budowlana pełna na zaprawie cementowo – wapiennej  
Ścianki działowe - płytki z betonu komórkowego 49x24x6 gr. 6cm na zaprawie jw.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła 
betoniarskiego (obowiązkiem Inżyniera jest zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na 
budowie). 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
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- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
- Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
- Spoiny w murach ceglanych. 
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm, 
a min 10mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
- Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
- Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
- Liczba cegieł Użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 
- Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, 
że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
– Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na 
cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na 
uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarowi robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości (ścianki działowe), dla uzupełnienia 
murów  -jednostką jest m3 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych 
na budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, protokóły odbioru materiałów i 
wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, ekspertyzy techniczne w 
przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
Użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego Użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 

 
6. HYDROIZOLACJE – KOD CPV 45320000-6 

 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru hydroizolacji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie poniższych izolacji:. 
Pozioma podłóg na gruncie - warstwa papy asfaltowej izolacyjnej S „400” na zakład na lepiku asfaltowym 
„Bitizol” oraz 2 x folia hydroizolacyjna.  
Pozioma stropu - folia polietylenowa PCV 
Pionowa ścian fundamentowych - folia hydroizolacyjna tłoczona (membrana kubełkowa) ułożona 
wytłoczeniami w kierunku ściany 
Uwaga: w styku ze styropianem lepiki izolować folią, aby uniknąć rozpuszczania styropianu 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
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Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo - 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo – oznakowanie znakiem budowlanym, co 
oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do Użycia podany na opakowaniu. 
Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). spełniające wymagania określane w 
normach i aprobatach technicznych. 
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe: 
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne, 
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
– masy bitumiczne. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. 
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i 
tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych. 
Materiały pomocnicze 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i 
stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 
– kleje, 
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach 
technicznych. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. 
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do Użycia (termin zakończenia robót 
hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych  
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki 
papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować 
przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę nalepy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także 
bezpieczne dla brygad roboczych. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych. 
 
4. Transport 
Wyroby do robót hydro izolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok 
siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania 
się w trakcie przewozu. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych 
nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
 
5. Wykonanie robót 
Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części można przystąpić po zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po 
przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje się na podłożach: 
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– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków 
betonowych, 
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
Podłoża pod hydroizolacje powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 
– powinny być nośne i nieodkształcalne, 
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez 
kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2mm 
zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości 
powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o 
promieniu nie mniejszym niż 3cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości 
co najmniej 5cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta 
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów 
hydroizolacyjnych), 
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 
(katalogowej), 
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej 
lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju 
nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być 
całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać 
dobrą przyczepność do podłoża. 
Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i Żelbetowych Podłoża betonowe i Żelbetowe, w 
celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być wykonane z następujących klas 
betonu: 
– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 
– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu 
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować 
roztworów zawierających rozpuszczalniki. 
Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy 
wykonać na zaprawie cementowej. Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju 
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez 
wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 
Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 
producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. 
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż+5°C i 
nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C 
wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza 
przekraczającej 85%. 
W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy 
przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy 
prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60cm. 
Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał 
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 
deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 
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Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody 
gruntowej do co najmniej 30cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy 
hydroizolacji. 
Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót 
hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 
Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: 
„Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 
budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 
powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest 
niedopuszczalne), 
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, 
bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo 
projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu 
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej 
warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby 
na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 
– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50cm powyżej poziomu okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na 
siebie w sposób destrukcyjny, 
– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania 
(wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny). 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących 
wyrobów hydroizolacyjnych: 
– mas hydroizolacyjnych, 
– pap asfaltowych, 
– folii z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania 
szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych są następujące: 
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba 
układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna 
grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2mm, 
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas 
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, 
przed zasypaniem jej gruntem, 
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak 
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości 
jej warstw, 
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo 
uszczelniane w miejscach zamocowań, 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli 
zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na 
powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z 
izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować 
jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 
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6. Kontrola jakości robót 
Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych . 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 
Badania materiałów 
Materiały hydroizolacyjne Użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed Użyciem należy sprawdzić: 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 
– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoga, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność 
wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, 
czystość powierzchni. wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, 
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 
– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych. 
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 
sfazowania), 
– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić 
wizualnie, z odległości 0,5-1m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie 
powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0m, przyłożonej w 3 dowolnie 
wybranych miejscach na każde 20m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 
1mm, na zgodność z wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na 
powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości 
powyżej 2mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy Użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). 
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży 
należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5. 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczegółowej specyfikacji 
technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być 
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych 
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– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw 
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych w sposób 
zapewniający ich ciągłość i szczelność, budynku, 
– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 
izolację, 
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych szczegółowej 
specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości 
nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 
dociskowych, 
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 
zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym 
wyschnięciu i utwardzeniu. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 
krawędzi izolacji), 
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
– sprawdzenie szczelności izolacji, 
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoga, 
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5. 
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoga możną przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-
20m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nie przyleganiu i nie związaniu 
izolacji z podłożem. 
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami 
nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100m2 izolowanej 
powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 
pomiar na 25m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 
 
7. Obmiar robót 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni 
w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni 
potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych 
oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór 
podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej 
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ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej 
warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne, określonymi w pkt. 5. 
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne 
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej 
nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalepy ponownie 
przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót  obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim 
wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika, nie powodują 
nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
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– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej 
w części podziemnej i przyziemiu budynku po Użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w 
tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
 
9. Podstawa płatności 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4,5m, od poziomu ich ustawienia, 
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
– przygotowanie podłoży, 
– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 
– wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
- wykonywanie robót, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
– likwidację stanowiska roboczego, 
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5m od poziomu ich ustawienia. 
Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty obniżenia 
poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub 
stanowić podstawę oddzielnej płatności 
 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1). 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych. 
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciw wodnej 
elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
badań. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego Użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku (Zmiana A1). 
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 
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PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 
Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i Żelbetowe – 
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
 
 
 
7. IZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE  KOD CPV 45321000-3 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji cieplnych i akustycznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej ze styropianu grafitowego 033: 

- ściany zewnętrzne grub. 16cm. 
- stropy grub. 20cm 
- podłoga na gruncie gr. 10cm.  
- ściany fundamentowe - ocieplenie pionowe gr. 8cm na głębokość min. 100cm poniżej poziomu 

terenu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają Użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały do izolacji termicznych 
 
2.2. Styropian. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna 
być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
Transport. Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
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drogowego. 
 
2.3. Płyty warstwowe dachowe gr. 15cm z rdzeniem ze styropianu 
Płyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiału połączone w jedną całość. Warstwy zewnętrzne 
tworzy blacha 0.5 lub 0.55mm obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką organiczną z poliestru lub 
plastizolu. 
Warstwę wewnętrzną stanowi rdzeń wykonany z poliuretanu. 
 
2.4.Łączniki. 
Łączniki główne 
Wszystkie łączniki główne wykonane są z austenitycznej stali nierdzewnej, mają podwójny gwint, 
podkładkę ze stali nierdzewnej o średnicy 19mm oraz spłaszczony łeb dopasowany kolorem do koloru 
okładziny płyty. 
Wszystkie łączniki są wwiercane pomiędzy fałdami okładziny. Do przymocowania płyty do konstrukcji 
wsporczej należy zastosować minimum 3 łączniki rozmieszczone równomiernie na szerokości płyty. 
Aby spełnić wymagania normowe, może być konieczne zastosowanie dodatkowych łączników w 
miejscach występowania dużego ssania wiatru. 
Łączniki dodatkowe 
Obróbki blacharskie należy mocować maksymalnie co 450mm blachowkrętami wykonanymi z 
austenitycznej stali nierdzewnej, z podkładką wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy 14mm oraz 
spłaszczonym łbem dopasowanym kolorem do koloru okładziny płyty. 
 
2.5. Składowanie płyt warstwowych 
Pakowanie, Dostawa, Rozładunek, Składowanie na placu budowy 
Pakowanie płyt 
Wszystkie izolacyjne płyty warstwowe są fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co 
gwarantuje dostawę płyt bez żadnych uszkodzeń na plac budowy. Sposób pakowania płyt zależy od ich 
rodzaju i kształtu. 
Wszystkie rodzaje płyt warstwowych są pakowane w pozycji poziomej. Płyty w pakiecie układane są 
jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego końcach montowane są zabezpieczenia chroniące 
płyty przed uszkodzeniem. Aby płyty podczas transportu nie uległy zabrudzeniu cały pakiet z płytami jest 
owinięty folią polietylenową. Liczba płyt w pakiecie zależy od ich grubości oraz wymagań klienta. 
Najczęściej maksymalna wysokość każdego pakietu z płytami wynosi około 1 100mm. Każdy pakiet z 
płytami ma ulotkę informacyjną zawierającą dane dotyczące odbiorcy dostawy oraz zawartości pakietu. 
Dostawa i Rozładunek 
Najczęściej płyty warstwowe dostarczane są na plac budowy transportem samochodowym. 
Liczba pakietów w dostawie zależy od rozmiarów płyt i pakietu. Pakiety z płytami są oddzielone od siebie 
drewnianymi przekładkami, które tworzą odstępy pomiędzy pakietami. Odstępy umożliwiają podniesienie 
pakietów przy użyciu podnośnika widłowego lub zawiesia z pasów tekstylnych. 
Do obowiązków odbiorcy dostawy należy zorganizowanie maszyn, sprzętu oraz siły roboczej niezbędnej 
do rozładunku, a także przeprowadzenie rozładunku. Do rozładunku stosowany jest najczęściej, w 
zależności od długości i ciężaru płyt, żuraw budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) lub podnośnik 
widłowy. Pakiety z płytami o długości do 6 m, rozładowywane przy użyciu żurawia budowlanego, muszą 
być podnoszone przy Użyciu zawiesi z pasów tekstylnych. Pomiędzy zawiesiem z pasów tekstylnych a 
pakietem z płytami należy umieścić drewniane przekładki zachodzące co najmniej po 5 cm na boki 
pakietu. 
Przy podnoszeniu żurawiem budowlanym pakietów z płytami o długości ponad 6 m, należy zastosować 
zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstylne mogą stykać się z pakietem jedynie poprzez 
przekładki. 
Pakiety z płytami nie mogą być składowane jeden na drugim przez dłuższy okres czasu. 
Składowanie na placu budowy 
Przed zamontowaniem płyt często zachodzi konieczność składowania pakietów z płytami na placu budowy 
przez pewnie okres czasu. Aby nie dopuścić do uszkodzenia płyt podczas składowania należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 
• Pakiety z płytami układać na drewnianych przekładkach z nieznacznym spadkiem w kierunku 
podłużnym, tak aby woda deszczowa, która dostanie się pomiędzy pakiety, mogła łatwo i szybko spłynąć. 
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Przekładki należy rozmieścić w rozstawie co 1, m. W przypadku składowania pakietów w stosach 
przekładki dystansowe pomiędzy pakietami powinny być umieszczone dokładnie jedna nad drugą. 
• Jeżeli pakietów z płytami nie można składować wewnątrz budynku, należy zabezpieczyć je 
wodoszczelnym materiałem (płótnem/brezentem), który zapewni szybki odpływ wody oraz nie dopuści do 
tworzenia się kałuż wody na górze pakietów. Materiał wodoszczelny powinien również umożliwić 
naturalną wentylację powietrza pomiędzy pakietami. 
• Nie wolno chodzić po pakietach z płytami. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie za pomocą elektronarzędzi. 
 
4. Transport 
 
4.1. Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, pojedyncze opakowania płyt styropianowych –ręcznie. 
 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1. Izolację z płyt styropianowych metodą lekką mokrą. 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego 
(testera, zrywarki). 
Można także wykonać próbę odrywania 
Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami, 
Przygotowanie podłoża - przybrudzony tynk oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i słabszego 
pokruszonego tynku lub zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aż wyschnie, tynki bardzo słabe i 
odspojone usunąć. 
Poszerzyć rysy, oczyścić je. Sprawdzić, czy pęknięcia nie przeniosły się na ściany i konstrukcję 
budynku. 
Uszkodzone fragmenty uzupełnić zaprawą wyrównującą. Całość powierzchni zagruntować środkiem 
gruntującym zgodnym z systemem. 
Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej powierzchni, ściśle układając do siebie poszczególne 
płyty, pilnując kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niż 2mm. 
Pierwszy pas układać na wypoziomowanym profilu listwy cokołowej osadzonym kołkami rozporowymi w 
ścianie. 
Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w każdej warstwie. Zwrócić uwagę, by 
spoiny nie pokrywały się na nadprożach. Ewentualne nierówności powierzchni zeszlifować papierem, a 
szczeliny uzupełnić paskami styropianu lub pianki. Kołki plastikowe o długości min 18cm mocować na 
powierzchni i w narożnikach ścian w ilościach określonych w instrukcji producenta systemu, łączniki 
wklejać przed nałożeniem warstwy zbrojącej. 
Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki z włókna 
szklanego - z góry na dół, zakłady min 10cm. Szczególnej staranności wymaga obrobienie narożników i 
ościeży. Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności należy 
zeszlifować. 
Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoża warstwę tynku pod względem 
chemicznym i poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znacznie ją 
redukuje. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
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wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — 
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Zastosowanie do montażu łączników przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzędzi zapewni 
poprawną pracę zamocowanych łączników. 
Łączniki z podkładkami uszczelniającymi muszą być wkręcane w taki sposób aby podkładka 
uszczelniająca była dociskana równomiernie do okładziny. Powstaje wtedy połączenie odporne na 
działanie czynników atmosferycznych. Wkrętarka akumulatorowa musi być wyposażona w nasadkę z 
regulowanym czujnikiem głębokości wkręcania. Czujnik powoduje odłączanie sprzęgła we wkrętarce, gdy 
łącznik zostanie wkręcony na odpowiednią głębokość. 
Zalecenia dotyczące montażu 
Niezmiernie ważne jest aby wszystkie łączniki samowiercące były wkręcane za pomocą zalecanej 
wkrętarki akumulatorowej wyposażonej we właściwe akcesoria, dobrane w zależności od łącznika oraz 
wierconego elementu. 
 
6. Kontrola jakości 
Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• zagruntowanie podłoża i położenie , 
• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
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• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu ‘(EPS ) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (WM) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
 
 
8. ROBOTY TYNKARSKIE  I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - KOD CPV 45410000-4, 45431200-
9 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych III kat., cementowych na kominach oraz 
okładzin ścian z płytek ceramicznych lub płyt g-k. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
średnioziarnisty 
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
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Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż gatunek I 80% gatunek II 75% 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do wykonywania robót wykończeniowych należy użyć następującego sprzętu: 
-mieszarki do zapraw 
-wyciągu budowlanego 
-agregatów tynkarskich 
-pomocniczego sprzętu tynkarskiego, rusztowań, narzędzi tynkarskich 
-narzędzia służące do montażu sufitów podwieszanych, izolacji, elementów ślusarki i stolarki. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 
i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-
6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
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5.3.Wykonywania tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości 
łaty dwumetrowej. 
 
6. Kontrola jakości . 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu płytek liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1.Odbiór podłoża 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
– nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 

 
9. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Podłoża pod posadzki – z chudego betonu na gruncie  grub. 15cm  
- Warstwy wyrównawcze – cementowe grub. 4cm zbrojona siatką z drutu fi 6 15x15 w pomieszczeniach 
według projektu 
- Warstwy wyrównawcze – cementowe grub. 4cm w pozostałych pomieszczeniach i na stropie 
Posadzki z płytek z terakoty lub gresu antypoślizgowego  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest ubycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25- 0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
 
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
 
2.4.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub 
wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
 
2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 
przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o 
grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, wydłużenie 
względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 2 mm, spływność z betonu w położeniu pionowym w 
temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w 
temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, gęstość 
pozorna, nie mniej niż – 1,5mm. 
 
2.6. Płytki gresowe 
Właściwości płytek podłogowych : 
barwa: wg wzorca producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
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mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ± 0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 
twardość wg skali Mahsa 8 
ścieralność V klasa ścieralności 
na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
stopnice schodów, kątowniki, narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ±0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 
Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy elastyczne klejowe i spoinujące wg. instrukcji producenta 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
 
2.7. Wyroby podłogowe PCW 
Homogeniczna wykładzina o grubości użytkowej 4mm. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Wylewka samopoziomująca – zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. 
Suche wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie obficie zagruntować i pozostawić na 4 
godziny do wyschnięcia. Gotową zaprawę wylać na podłoże i rozprowadzić długą stalową pacą lub 
listwą zgarniającą. Wylaną zaprawę chronić przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi 
przeciągami. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5°C. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż  mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 
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5.2. Wykonanie wykładzin z płytek. 
W/w wskazanych pomieszczeniach ułożyć posadzki ceramiczne z płytek gresu technicznego klejonych do 
podłoża przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 
Wymagania: wymiary szer. dł. 30x30 cm, grubość 8mm, ścieralność wgłębna 112 mm3, nasiąkliwość 
0,05%, wytrzymałość na zginanie 50 MPa, antypoślizgowość R9, faktura matowa. 
Płytki wyłożyć na ściany w formie cokołu wysokości min. 10cm 
Okładziny podestów zewnętrznych ułożyć z płytek gresu technicznego klejonych do podłoża 
przeznaczonych do obiektów Użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 
Wymagania: wymiary szer. dł. 30x30 cm, grubość 10mm, ścieralność wgłębna 112 mm3, nasiąkliwość 
0,05%, wytrzymałość na zginanie 50 MPa, antypoślizgowość R10 z reliefem, faktura matowa. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając: ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa klejąca) musi być przygotowana zgodnie i instrukcją producenta. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnię podłoża. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut, 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości oraz wielkości płytek i wynosi średnio 
około 6-8mm, W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być 
pod całą powierzchnią płytki. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Gres nieszkliwiony 60x30x10 barwiony w masie. Fugi o szerokości spoiny maksymalnie 2mm, cementowe 
klasy CG2 wg PN-EN 13888, odporne na przenikanie wody i zabrudzenia. Pod płytkami wykonać izolację 
w płynie. Antypoślizgowość wg DIN 51130 - R10. Połączenie płytki podłogowej z cokołem wykonać w 
postaci fugi elastycznej silikonowej. W łazience podłogi z gresu polerowanego. Grubość wylewek we 
wszystkich pomieszczeniach skorygować tak, aby uzyskać jednakowy poziom wykończonej posadzki we 
wszystkich pomieszczeniach. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy 
usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek jak dla podłóg 
stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
Następnie ułożyć gres we wszystkich pomieszczeniach.  
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować równie materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
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zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
• sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
 

 
10. STOLARKA I ŚLUSARKA – KOD CPV 45421100-5 

 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchwytów oraz wyposażenia. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
3. Materiały 
Stolarka drzwiowa i okienna –wymiary i ilości według zestawienia w dokumentacji projektowej: 
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- okna z profilu PCV jednoramowe dwuszybowe z nawiewnikami. Okna z profilu pięciokomorowego z 
szybą zwykłą jednokomorową o WSP. k=1,1. Szkło i okucia antywłamaniowe. 
-Stolarka drzwiowa wewnętrzna standardowa PCV,  
-drzwi zewnętrzne wzmocnione ocieplone z okuciem antywłamaniowym. W drzwiach zewnętrznych jedno 
skrzydło winno mieć szerokość min. 90cm. Do łazienki zastosować drzwi z otworem nawiewnym w dolnej 
części o powierzchni min 220cm2. 
-parapety z konglomeratu o długości okien i szerokości min. 60cm 
Stolarkę zamawiać po dokładnym sprawdzeniu wymiarów z natury. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 
być mniejsze od 1 mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . 
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Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 
dla zdrowia. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest:– m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały 
podane w punkcie 18.2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
• dostarczenie gotowej stolarki, 
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
• dopasowanie i wyregulowanie 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno - żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 
styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
 

 
11. ROBOTY MALARSKIE – KOD CPV 45442100-8 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich. 
- ściany i sufity malowane 2x farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 
– ściany do wysokości 1,5m - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
(zagruntowanym) podłożu – lamperie  według ST Bezspoinowy system ociepleń. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Spoiwa bezwodne 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 
roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
wodę – do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.4. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. 
 
2.5. System farb pęczniejących stosowany do zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie odporności 
ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowłokowy. Norma obowiązująca dla systemu : PN-C-81100 :1998, 
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3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
Farby pakowane wg punktu 2. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułożeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo wapienną. 
 
5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
• sprawdzenie wsiąkliwości, 
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
• sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 
3s. 
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6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którykolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1.Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 
 
12. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ 45321000-3, 45324000-4 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
bezspoinowych systemów ociepleń ścian budynków. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie docieplenia zewnętrznych ścian budynku. tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce z 
włókna szklanego. Do poziomu 1,5m zastosować podwójną siatkę. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
-. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szklą 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju j stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termiczne lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
-. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą akrylowy mieszany z cementem, 
zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. 
W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1cm. 
– Siatka zbrojąca — siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 
145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
- siatka z włókna szklanego o podwyższonej odporności  na zrywanie, 
- gramatura siatki  > 145 [g/m2], 
- obciążenie niszczące > 1500 [N/cm], 
- wymiary oczek - ok. 3,5x4 mm, 
- zużycie 1,1 [m2/m2] powierzchni. 
Podkład gruntujący: 
- gotowy podkład do gruntowania podłoża na bazie żywic akrylowych, 
- zawartość ziaren trwałych ok. 58 [%], 
- gęstość ok. 1,5 [kg/m3], 
- zużycie ok. 0,2 - 0,3 [kg/m2] powierzchni przy jednorazowym kryciu. 
 
Tynk nawierzchniowy: 
-tynk mineralny- gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Na ścianach 
zaprojektowano tynk ułożony metodą lekką mokrą na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojeniowej. 
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Tynk akrylowy: 
- akrylowy tynk cienkowarstwowy o fakturze drapanej, hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne, 
- gotowa do użycia barwiona masa, 
- wodoodporny, paroprzepuszczalny, 
- tynk drapany o strukturze typu "baranek" K-2,0, grubość ziarna 2,0 mm, 
- odporność na uderzenia > 2[J], 
- wodochłonność po 24h < 1000[g/m2], 
- niski współczynnik oporu dyfuzyjnego dla warstwy wierzchniej, 
- wiąże bez naprężeń -odporny na spękania, 
- zużycie: ok.3,1 [kg/m2]. 
 
Tynk mozaikowy: 
- akrylowy tynk mozaikowy o kolorze zgodnym z zatwierdzoną kolorystyką, 
- gotowa do użycia masa tynkarska na spoiwie z żywic syntetycznych, 
- hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne, 
- zawartość ziaren trwałych ok. 80[%], ziarnistość 2 mm, gęstość ok. 1,5 [kg/m3], 
 
- Płyty termoizolacyjne: 
Płyty styropianu EPS 070-040 
.Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
- Łączniki mechaniczne: 
kołki rozporowe — wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych, profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
- Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akrylowo-kopafimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której 
zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną 
-. Zaprawy (masy) tynkarskie 
-zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. 
- profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- pianka uszczelniająca — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiały i elementy. Na rynku 
europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 
004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych (ZUAT). 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów iub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów t wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i 
transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 
– materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym 
 
3. Sprzęt 
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych.. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 
drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie 
placu budowy, 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurować otwór okienny i po nawietrzaku 
podokiennym. 
- wykonać montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne  
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości l równości. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego 
(testera, zrywarki). 
Można także wykonać próbę odrywania 
Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami, 
Przygotowanie podłoża - przybrudzony tynk oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i słabszego 
pokruszonego tynku lub zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aż wyschnie, tynki bardzo słabe i 
odspojone usunąć. Poszerzyć rysy, oczyścić je. Sprawdzić, czy pęknięcia nie przeniosły się na ściany i 
konstrukcję budynku. Uszkodzone fragmenty uzupełnić zaprawą wyrównującą. Duże rysy wzmocnić 
przez wklejenie w zaprawę siatki zbrojącej. 
Całość powierzchni zagruntować środkiem gruntującym zgodnym z systemem. 
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Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej elewacji, ściśle układając do siebie poszczególne 
płyty, pilnując kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niż 2mm. Pierwszy pas układać na 
wypoziomowanym profilu listwy cokołowej osadzonym kołkami rozporowymi w ścianie. 
Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w każdej warstwie. Zwrócić uwagę, by 
spoiny nie pokrywały się na nadprożach. Ewentualne nierówności powierzchni zeszlifować papierem, a 
szczeliny uzupełnić paskami styropianu lub pianki. Kołki plastikowe o długości mocować na powierzchni 
i w narożnikach ścian w ilościach określonych w instrukcji producenta systemu, łączniki wklejać przed 
nałożeniem warstwy zbrojącej. 
Ocieplenie ościeży styropianem gr. 3cm na styk z ramami okien i drzwi, 
Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki z włókna 
szklanego - z góry na dół, zakłady min 10cm. Szczególnej staranności wymaga obrobienie narożników i 
ościeży. Naroża zewnętrzne ościeży drzwi, okien i narożniki budynku na całej wysokości wzmocnić 
ażurowymi kątownikami aluminiowymi. 
Przy ościeżach siatkę zbrojącą podwija się pod styropian, a szczelinę wypełnia się kitem trwale 
elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wkleić ukośnie paski siatki zbrojącej w narożnikach ościeży. 
Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności należy zeszlifować. 
Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoża warstwę tynku pod względem 
chemicznym i poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znacznie ją 
redukuje. 
Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawę układać stosując zasadę mokre na mokre. 
Przerwy technologiczne wykonać na narożnikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masę nakładać 
pacami stalowymi i wygładzać do uzyskania faktury. 
Obróbki powinny wystawać min 5cm poza zarys ocieplonej i wykończonej ściany. 
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania ocieplenia: 
• Badanie materiałów, które będą wykorzystywane do docieplenia 
• Ocena podłoża 
• Kontrola przygotowania podłoża 
• Kontrola jakości klejenia płyt termoizolacyjnych 
• Kontrola wykonania mocowania mechanicznego 
• Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 
• Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej pod względem jednolitości, równości, koloru i faktury. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego docieplenia. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, łącznie z kosztem niezbędnych 
rusztowań. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego . 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 5 i 7 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
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PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z późn. 
Zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, póz. 1156 
z dnia 12 maja 2004 r.). 
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 
2002 r. 
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r 
- ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
- ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technicznych Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r. 
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki Tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEĆ212 z 06.09.2002 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B ~ Roboty wykończeniowe, zeszyt 
1. Tynki, ITB 2003 r. 
 

13.   OBRZEŻA BETONOWE CPV 45233100-0   

 
1. Wstęp 

 1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych o wymiarach 100x30x5 na ławie betonowej C-12/10 
z oporem i podsypce cementowo-piaskowej  

1.2 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników betonowych o wymiarach 100x30x8cm  na ławie betonowej C-12/10 z oporem i 
podsypce cementowo-piaskowej.  

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8cm 
− palisada o wysokości od 30 do 80cm 
− piasek na podsypkę i do ław, 
− cement do podsypki i ławy, 
− woda, 
− materiały na ławę  
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami oraz posiadać atesty  
Stosowane krawężniki wibroprasowane winny spełniać wymagania normy PN - EN 1340:2004. Obrzeża 
należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/10 zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Ławę 
należy ułożyć na podsypce piaskowej. Do ustawienia obrzeży i palisady betonowej Wykonawca może 
przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stosowanych wyrobów. 

 



 66

3. SPRZĘT 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

Krawężniki i obrzeża oraz palisady betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi 
w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Transport cementu (workowany ) –samochodem dostawczym lub skrzyniowym. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Koryto pod ławy 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. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
metody Proctora.  
Wykonanie ław betonowych z oporem powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika lub obrzeża od nawierzchni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej,  
Ustawienie obrzeży i palisady przy schodach wejściowych powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  
e) Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na każde 

100 m wykonanej ławy. 

Przy ustawianiu obrzeży i palisady należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego obramowania, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 

100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego  obrzeża betonowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m obrzeża betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy z oporem, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie  obrzeża/palisady na podsypce (cementowo- piaskowej), 
− zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża i ławy gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 

14.   KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA CPV 45233000-9   
 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− koparko-ładowarki, 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1.  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 
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Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
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. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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. 
  

 

15.  WARSTWA ODSĄCZAJĄCA CPV 45233000-9   

 

1.Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstwy odsączającej grub. po zagęszczeniu 10cm. pod nawierzchnie.   
 
2.Materiały 
Materiałem przewidzianym do wykonania warstwy odsączającej jest piasek. 
 
3.Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych 
− zagęszczarek mechanicznych 
 
4. Transport 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Na uprzednio przygotowanym i zagęszczonym podłożu, kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o 
jednakowej grubości,  z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej 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. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa 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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania pospółki przeznaczonej do 
wbudowania i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.  

Kontroli podlega pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej  
-szerokość warstwy  
-równość podłużna i poprzeczna  
-spadki poprzeczne  
-rzędne wysokościowe  
-grubość warstwy 
-zagęszczenie   
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Nierówności warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją  0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej nie powinien być mniejszy od 1. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej. 
 
8. Odbiór robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej 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, 
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-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-utrzymanie warstwy. 
 
 
16.  PODBUDOWY CPV 45233000-9   

 

1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z 
kruszywa kamiennego (31,5/63mm)grub.20cm stabilizowanego mechanicznie, warstwy klinującej  z 
kruszywa kamiennego (4/31,5) grub 8cm  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy o konstrukcji opisanej powyżej. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 

- tłuczeń od 31,5/63,0 mm, 
- kliniec 4/31,5mm, 

       -     woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
Stosowane materiały powinny spełniać wymagania w/w normy, o uziarnieniu ciągłym, w granicach 
krzywych granicznych 
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych 
w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w ST. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej klasy II. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-rozsypywarek kruszywa 
-wibracyjnych zagęszczarek płytowych lub małych walców wibracyjnych, 
-szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
-przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
-mieszarek 
 
4. TRANSPORT 

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

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST „Przygotowanie 
podłoża z profilowaniem i zagęszczeniem ". 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej 
wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi 
w niniejszych specyfikacjach.  

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.  
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki lub 
ręcznie. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
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Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i  recepturę mieszanki  w celu akceptacji. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed ich zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm, -5 cm. 
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać - 15 mm. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + l cm, -2 cm. 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: +1 cm, -2 cm. 
 
Wszelkie naprawy i dodatkowe badania wykonywane są przez Wykonawcę lub na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 
odpowiednio 10cm i 28cm po zagęszczeniu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania l m2 podbudowy 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. 
 
 
 
17. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  BRUKOWEJ  BETONOWEJ  CPV 45233253-7 

 

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej  

2.Zakres robót objętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 
3. Materiały 
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. 
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

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 ≤ 60 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 
więcej niż 5%. 
Odporność 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%. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 
 
4. Sprzęt 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
5. Transport 
Kostkę betonową ułożoną na paletach, spakowaną  folią i spięte taśmą   przewozi się  samochodami.  
 
6. Wykonanie robót 
Kostkę układa się na przygotowanym podłożu na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej. Na 
podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu  3cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. 
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. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

7. Kontrola robót 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i ST. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST: 
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− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
± 1 cm. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 2 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 
8. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
9. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie podsypki, 
 
10. Podstawa płatności: 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
18 –  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWIERZCHNI (CPV 45233000-9)   

 
 
1.Przedmiot STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem 
i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową. 
2. Materiały  
Emulsja asfaltowa 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w „WT-3 
Emulsje asfaltowe 2009”, oraz „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008” 
Skropienie warstw należy wykonać emulsją w ilości przewidzianej w dokumentacji projektowej.  
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostępem wody i 
zanieczyszczeniem.  
3. Sprzęt  
Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować następujący sprzęt:  
- szczotki mechaniczne (zaleca się urządzenia dwuszczotkowe z możliwością odpylania),  
- sprężarki,  
- zbiorniki z wodą,  
- szczotki ręczne,  
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki wyposażonej w urządzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów:  temperatury, ciśnienia, 
obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki, ilości dozowanego lepiszcza.  
Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10 % w stosunku do ilości założonej. 
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak aby było możliwe zachowanie 
stałej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki, 
które należy przedstawić Inżynierowi do aprobaty.  
4. Transport  
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, pod warunkiem, że nie będą 
korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami na komory o 
pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ 
emulsji.  
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek 
innych  
lepiszczy.  
5. Wykonanie robót  
Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać 
szczotek ręcznych.  
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha bez zanieczyszczeń. 
Skropienie należy wykonać równomiernie, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy użyciu węża z 
dyszą rozpryskową. Wykonane skropienie nawierzchni należy pozostawić przez okres niezbędny do 
całkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej powierzchni nie może odbywać się jakikolwiek 
ruch kołowy. Do czasu układania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza 
skropioną powierzchnię, dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tabeli 15. 
 

Tabela 15. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
 

Lp. Podłoże do wykonania 
warstwy z mieszanki 
betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po 
odparowaniu wody z 
emulsji kg/m2 

1 

2 

3 

Podbudowa asfaltowa (nowa) 0,3 - 0,5 

Podbudowa   z   kruszywa   
stabilizowanego mechanicznie 

0,5 - 0,7 

Nawierzchnia asfaltowa (istniejąca) 0,2 - 0,5 

Przy skrapianiu warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej, ilość asfaltu (po odparowaniu) 
powinna wynosić 0,1 - 0,3 kg/m2. lub w ilości przewidzianej w projekcie. 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody. 
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
0,5 h przy ilości 0,2 -f- 0,5 kg/m2 emulsji, 
2 h przy ilości 0,5 -f-1,0 kg/m2 emulsji. 
Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.  
6. Kontrola jakości robót  
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe winny spełniać wymagania określone w „WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009”, oraz „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”. Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach 
producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy.   
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.  
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest:  
a) 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej,  
b) 1 m2 (metr kwadratowy) skropionej emulsją asfaltową powierzchni warstwy ,  
8. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami  
Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne.  
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9. Podstawa płatności  
 Cena jednostkowa 1 m2(metra kwadratowego) oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:  
- przygotowanie robót i ich oznakowanie,  
- zakup i dostarczenie lepiszcza do skrapiarek,  
- mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem 
sprężonego powietrza,  
- skropienie powierzchni,  
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych wg ST.  
 
 
 
 
19- NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (CPV 45233000-9)  

1. Przedmiot ST 
1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania przy robotach budowlanych związanych 
z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego. 
1.2.Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót jak w.w.  
 Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą robót wymienionych w pkt.   1.1.  i obejmują 
wykonanie niżej wymienionych warstw konstrukcyjnych: 
-warstwy wyrównawczej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70 
-warstwy wiążącej o grubości 6 cm z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 
-warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 
 Mieszanka  mineralna  -  mieszanka   kruszywa   i   wypełniacza  mineralnego  o  określonym   
składzie 
i uziarnieniu. 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona 
w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
 Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
 Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję   asfaltu do 
materiałów 
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może 
być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
 Podłoże  pod  warstwę  asfaltową  –  powierzchnia  przygotowana  do  ułożenia  warstwy z 
mieszanki 
mineralno-asfaltowej 
 Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 
 Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
 Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w 
warunkach zbliżonych  do warunków budowy,  w celu sprawdzenia pracy sprzętu i  uzyskanych  
parametrów technicznych robót. 
 Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych  (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
  
2. MATERIAŁY 
Wykonawca powinien deklarować przydatność wszystkich materiałów stosowanych do wykonania warstw 
wiążących i wyrównawczych z betonu asfaltowego wg kryteriów podanych w Wymaganiach Technicznych 
WT-2 w pkt.8.1.5”. 
Asfalt 
 W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu powinny być stosowane asfalty drogowe 
podane w tablicy 1. 
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Tablica 1. Lepiszcze asfaltowe do betonów asfaltowych według przeznaczenia i 
obciążenia drogi ruchem wg PN-EN 14023:2009 zgodnie z „WT -2 nawierzchnie 
asfaltowe 2008” 
 

Przeznaczenie Kategoria 
ruchu  

 
KR1-2 

Beton asfaltowy do 
warstwy wiążącej 

50/70 

Beton asfaltowy do 
warstwy ścieralnej 

50/70 

 

Tabela 2. Wymagania wobec asfaltu do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu 
KR 1-2 dla warstwy ścieralnej i wiążącej 

 

Lp. Właściwości Metoda 
badania 

Rodzaj 
asfaltu 50/70 

 Właściwości obligatoryjne 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

Penetracja w 25oC                                                         0,1 
mm 

PN-EN 1426 50÷70 

Temperatura mięknienia,                                                      
°C 

PN-EN 1427 46÷54 

Temperatura zapłonu, nie mniej niż                                      
°C 

PN-EN 22592 230 

Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż % 
m/m 

PN-EN 12592 99 
Zmiana masy postarzeniu (ubytek lub przyrost), nie 
więcej niż      % m/m 

PN-EN 12607-
1 

0,5 

Pozostała penetracja postarzeniu, nie mniej niż                    
% 

PN-EN 1426 50 

Temperatura mięknienia postarzeniu, nie mniej niż              
°C 

PN-EN 1427 48 
Właściwości specjalne krajowe 

8 

9 

10 

Zawartość parafiny, nie więcej niż                                         
% 

PN-EN 12606-
1 

2,2 

Wzrost temperatury mięknienia postarzeniu, nie więcej 
niż °C 

PN-EN 1427 9 

Temperatura łamliwości, nie więcej niż                                 
°C 

PN-EN 12593 -8 

 

Tabela 3. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy wiążącej i wyrównawczej 
z betonu asfaltowego 

 

Lp. Punkt 
WT-1 
Kruszywa 
2008 

Właściwości wypełniacza Wymagania wobec 
wypełniacza w zależności 
od 
kategorii ruchu 

KR 1-2 

1. 
5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 
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2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

5.2.2 Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

5.3.1 Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; % (m/m) 
nie wyższa od: 

1 

5.3.2 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez 
producenta 5.4.1 Wolne     przestrzenie     w     suchym     

zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 1097-
4; wymagana kategoria: 

V28/45 

5.4.2 Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 
13179-1; wymagana kategoria: 

ΔR&B8/25 

 

Lp. Punkt 
WT-1 
Kruszywa 
2008 

Właściwości wypełniacza Wymagania wobec 
wypełniacza w zależności 
od 
kategorii ruchu 
KR 1-2 

7. 
8. 

9. 

10. 

5.5.1 Rozpuszczalność   w   wodzie   wg   PN-EN   
1744-1; kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

5.5.3 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
wg PN-EN 196-2; kategoria, co najmniej: 

CC70 

5.5.4 Zawartość    wodorotlenku    wapnia    w    
wypełniaczu mieszanym; kategoria: 

Ka10, KaDeklarowana 

5.6.2 „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 
kategoria 

BNDeklarowana 

Tabela 4.Wymagania wobec wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Lp. Punkt 
WT-1 
Kruszywa 
2008 

Właściwości wypełniacza Wymagania wobec 
wypełniacza w zależności 
od 
kategorii ruchu 
KR 1-2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 

5.2.2 Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

5.3.1 Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; % (m/m) 
nie wyższa od: 

1 

5.3.2 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez 
producenta 5.4.1 Wolne     przestrzenie     w     suchym     

zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 1097-
4; wymagana kategoria: 

V28/45 

5.4.2 Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 
13179-1; wymagana kategoria: 

ΔR&B8/25 

5.5.1 Rozpuszczalność   w   wodzie   wg   PN-EN   
1744-1; kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

5.5.3 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
wg PN-EN 196-2; kategoria, co najmniej: 

CC70 
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9. 

10. 

5.5.4 Zawartość    wodorotlenku    wapnia    w    
wypełniaczu mieszanym; kategoria: 

Ka20, Ka10, KaDeklarowana 

5.6.2 „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, 
kategoria 

BNDeklarowana 

Tabela 5. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wiążącej i 
wyrównawczej z betonu asfaltowego 
 

Lp. Punkt 
WT-1 
Kruszywa 
2008 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec 
kruszyw w zależności od 

kategorii ruchu 

KR 1-2 

1. 

2. 

4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co 
najmniej: 

GC 85/20 

4.1.4. Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie 
większe niż wg kategorii: 

G20/17,5 

 

Lp. Punkt 
WT-1 
Kruszywa 
2008 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec 
kruszyw w zależności od 

kategorii ruchu 

KR 1-2 

3. 4. 
5. 
6. 

7. 8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

4.1.6. Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria 
nie wyższa niż: 

f2 

4.1.8. Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg 
PN-EN 933-4; kategoria nie wyższa niż: 

Fl35 lub SI35 

4.1.9. Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 
wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana 

4.2.2 Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-
EN 1097-2, rozdział 5; kategoria nie wyższa 
niż: 
Grupa kruszyw A (tablica 11.1) 
Grupa kruszyw B (tablica 11.1) 

LA30 LA5 

4.3.1 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 
8 lub 9: 

deklarowana przez 
producenta 4.3.3. Gęstość nasypowa wg PN-EN 

1097-3: 
deklarowana przez 

producenta 4.4.1 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, załącznik B; 
kategoria nie wyższa niż: 

Wcm0,51) 

4.4.2 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1; 
kategoria nie wyższa niż: 

F1 

4.4.5. „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-
3; kategoria 

SBLA 

4.5.2 Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny wg PN-EN 932-3 

deklarowany przez 
producenta 

4.5.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 
1744-1, pkt 14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

4.6.1 Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, 
pkt 19.1: 

wymagana odporność 



 79

4.6.2 Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, 
pkt 19.2: 

wymagana odporność 

4.6.3 Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego wg PN-EN 1744-1, pkt 19.3; 
kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

1) 
Jeś 

li nasiąkliwość jest większa, to kryterium oceny przydatności jest badanie 
mrozoodporności wg pkt. 4.4.2 

Tabela 6. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z 
betonu asfaltowego 
 

Lp. Punkt 
normy 
WT-1 
Kruszywa 
2008 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw 
w zależności od 
kategorii ruchu 

KR 1-2 

1. 

2. 

4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa, 
kategoria: 

GF 85 

4.1.5. Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o 
ciągłym uziarnieniu; odchylenia nie większe 
niż wg kategorii: 

GTCNR 

 

Lp. Punkt 
normy 
WT-1 
Kruszywa 
2008 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw 
w zależności od 
kategorii ruchu 

KR 1-2 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

4.1.6. Zawartość  pyłów   wg   PN-EN   933-1   w  
kruszywie drobnym; kategoria nie wyższa niż: 

f16 

4.1.7. Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie 
niższa niż: 

MBF10 

4.1.10. Kanciastość kruszywa drobnego wg  PN-EN 
933-6, rozdział 8; kategoria nie wyższa niż: 

EcsDeklarowana 

4.3.1 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 
8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

4.5.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 
1744-1, pkt 14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Tabela 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 
 

Lp. Punkt 
normy 
WT-1 
Kruszywa 
2008 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw 
w zależności od 
kategorii ruchu 

KR 1-2 

1. 
4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co 

najmniej: 
GC 85/20 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

4.1.4. Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie 
większe niż wg kategorii: 

G20/15 

4.1.6. Zawartość pyłów  wg  PN-EN  933-1;  
kategoria nie wyższa niż: 

f2 

4.1.8. Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg 
PN-EN 933-4; kategoria nie wyższa niż: 

Fl25 lub SI25 

4.1.9. Procentowa     zawartość     ziaren      o     
powierzchni przekruszonej i łamanej w 
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5;  
kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana 

4.2.2 Odporność  kruszywa  na  rozdrabnianie  wg   
PN-EN 1097-2, rozdział 5; kategoria nie 
wyższa niż: 
Grupa kruszyw A (tablica 11.1) 
Grupa kruszyw B (tablica 11.1) 

LA25 LA30 

4.2.3 Odporność na polerowanie kruszywa wg PN-
EN 1097-8; kategoria nie niższa niż: 

PSV Deklarowane 

4.3.1 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 
8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

4.3.3. Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

4.4.1 Nasiąkliwość    wg    PN-EN    1097-6,    
załącznik    B; kategoria nie wyższa niż: 

Wcm0,51) 

4.4.2 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, 
załącznik B, w 1% NaCl; kategoria nie 
wyższa niż: 

FNaCl7 

4.4.5. „Zgorzel   słoneczna”   bazaltu   wg   PN-EN   
1367-3; kategoria 

SBLA 

 

Lp. Punkt 
normy 
WT-1 
Kruszywa 
2008 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw 
w zależności od 
kategorii ruchu 

KR 1-2 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

4.5.2 Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny wg PN-EN 932-3 

deklarowany przez producenta 

4.5.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 
1744-1, pkt 14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

4.6.1 Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, 
pkt 19.1: 

wymagana odporność 

4.6.2 Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, 
pkt 19.2: 

wymagana odporność 

4.6.3 Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego wg PN-EN 1744-1, pkt 19.3; 
kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

1) Jeśli nasiąkliwość jest większa, to kryterium oceny przydatności jest badanie 
mrozoodporności wg pkt. 4.4.2 

Tabela 8. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 
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Lp. Punkt 
normy 
WT-1 
Kruszywa 
2008 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw 
w zależności od 
kategorii ruchu 

KR 1-2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa, 
wymagana kategoria: 

GF 85 

4.1.5. Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o 
ciągłym uziarnieniu; odchylenia nie większe 
niż wg kategorii: 

GTCNR 

4.1.6. Zawartość  pyłów   wg   PN-EN   933-1   w  
kruszywie drobnym; kategoria nie wyższa niż: 

f16 

4.1.7. Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

4.1.10. Kanciastość kruszywa drobnego wg  PN-EN 
933-6, rozdział 8; kategoria nie niższa niż: 

Ecs Deklarowana 

4.3.1 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 
8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

4.5.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 
1744-1, pkt 14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Wypełniacz 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować wypełniacz spełniający odpowiednie 
wymagania określone w tabeli 3 i 4. 
Przechowywanie   wypełniacza   powinno   się   odbywać   w   silosach,   w   warunkach   
zabezpieczających   go   przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 Kruszywo 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa spełniające odpowiednie wymagania 
określone tabelach 6-8. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Emulsja asfaltowa 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w „WT-3 
Emulsje asfaltowe 2009”, oraz „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008” 
Środek adhezyjny 
Środek adhezyjny należy stosować w przypadku, gdy przyczepność asfaltu do kruszywa, oznaczona 
zgodnie z PN-EN 12697-11 metoda C (kruszywo 8/11 jako podstawowe) jest nie większa niż 80%. 
 Mogą być stosowane jedynie środki adhezyjne posiadające aprobatę techniczną IBDiM i atest 
producenta. 
 Środki adhezyjne należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej. 
 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępując do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych o sterowaniu elektronicznym, o wydajności min. 150 ton/godz. 
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, z elektronicznym 
sterowaniem układania i wyposażonych w płytę do wstępnego zagęszczania z układem grzewczym, 
- skrapiarek, wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego, a 
odchyłka dozowania nie może przekraczać +- 10% ustalonej jednostkowej ilości dozowania, 
- walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 
- walców ogumionych o regulowanym ciśnieniu w oponach, 
- samochodów samowyładowczych wysokotonażowych z przykryciem brezentowym. 
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4. TRANSPORT 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-91/C-04024. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
- cysternach kolejowych, 
- cysternach samochodowych  lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
- Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-2003 IBDiM oraz w 
aprobacie technicznej. 
Wypełniacz 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przeznaczonych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w 
pokrowce brezentowe. W czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek mieszanka powinna być 
przykryta pokrowcem. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godziny z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ściankami skrzyni wyposażonej w system 
grzewczy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót, na trzy tygodnie przed przystąpieniem do produkcji, Wykonawca opracuje i 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 - doborze składników mieszanki, 
 - doborze optymalnej ilości asfaltu, 
 - określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych betonu asfaltowego oraz orientacyjne 
zawartości asfaltu podano odpowiednio w tabeli 10 i 11. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek laboratoryjnych; 
próbki powinny spełniać odpowiednie wymagania podane w tabeli 12 i 13 lp. 1 ^ 6. 
Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spełniać odpowiednie wymagania podane w tabeli 12 i 
13 lp. 7 ^ 8. 

Tabela 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza asfaltowego do 
warstw wiążącej i wyrównawczej 
 

Właściwości Przesiew [%(m/m)] 

AC 16 W KR1 – KR2 

Wymiar sita #, 
[mm] 

od do 

31,5 - - 

22,4 100 - 

16 90 100 

11,2 65 80 
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8 - - 

2 25 40 

0,125 5 15 
 

Właściwości Przesiew [%(m/m)] 

AC 16 W KR1 – 
KR2 Wymiar sita #, 

[mm] 
od do 

0,063 3,0 8,0 
Zawartość lepiszcza, 

wzór (2) WT-2 
B min 4,4 

Tabela 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu 
asfaltowego do warstwy ścieralnej, KR1-KR-2 
 

Właściwości Przesiew [%(m/m)] 

AC 11 S KR1 – 
KR2 Wymiar sita #, 

[mm] 
od do 

16 100 - 

11,2 90 100 

8 70 90 

5,6 - - 

2 45 60 

0,125 8 22 

0,063 6,0 12,0 
Zawartość lepiszcza, 
wzór (2) WT-2 

B min 6,4 

Tabela 12. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw wiążącej i 
wyrównawczej, KR1 – KR2 
 

Właściwości Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki 
badania 

Wymiar 
mieszank
i 
AC 16 W 

Zawartość wolnych przestrzeni C.1.2, 
ubijanie, 2 x 
50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p.4 V min. 3,0 
V max 6,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

C.1.2, 
ubijanie, 2 x 
50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p.5 VFB min. 60 

VFB max 80 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w mieszance 
mineralnej 

C.1.2, 
ubijanie, 2 x 
50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p.5 VMA min. 16 

Odporność na działanie wody C.1.1, 
ubijanie, 2 x 
25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 
Przechowywanie w 40o C 
z jednym cyklem 
zamrażania badanie w 
15o C 

ITSR 80 
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Wskaźnik zagęszczenia [%] ≥ 98 
Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 
[%(v/v)] 

3,0÷6,0 

 

 

Tabela 13. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, KR1 – 
KR2 
 

Właściwości Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki 
badania 

Wymiar 
mieszank
i 
AC 16 W 

Zawartość wolnych przestrzeni C.1.2, 
ubijanie, 2 x 

50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p.4 V min. 1,0 
V max 3,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

C.1.2, 
ubijanie, 2 x 

50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p.5 VFB min. 75 

VFB max 89 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w mieszance 
mineralnej 

C.1.2, 
ubijanie, 2 x 

50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p.5 VMA min. 16 

Odporność na działanie wody C.1.1, 
ubijanie, 2 x 

25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 
Przechowywanie w 40o C 
z jednym cyklem 
zamrażania badanie w 
15o C 

ITSR 90 

Wskaźnik zagęszczenia [%] ≥ 98 
Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 
[%(v/v)] 

1,0÷4,0 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Produkcja mieszanki BA może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera i zatwierdzeniu recepty laboratoryjnej. Wytwórnia musi być zaprogramowana zgodnie 
zatwierdzoną receptą, a sterowanie musi się odbywać elektronicznie. 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się 
dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić nie więcej niż +2% w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i 
w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją +5°C 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna ze wskazaniami producenta 
asfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asfaltu uzyskać 
właściwą temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
dla asfaltu D35/50 155-195°C, 
dla asfaltu D50/70 140-180°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej, 
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 Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę wiążącą w nawierzchniach o kategorii ruchu KR 1-2 stanowi warstwa podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg ST D.04.04.02. 
Podłoże pod warstwę ścieralną stanowi warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg niniejszej ST. 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża nie powinny być większe od podanych w tabeli 14. 

Tabela 14. Maksymalne nierówności podłoża, mm 
 

Lp. 

1 2 

Droga Podłoże pod warstwę 

ścieralną wiążącą 

Drogi gminne i dojazdowe 12 15 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tabeli 15. 
 

 

Tabela 15. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
 

Lp. Podłoże do wykonania 
warstwy z mieszanki 
betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po 
odparowaniu wody z 
emulsji kg/m2 

1 

2 

3 

Podbudowa asfaltowa (nowa) 0,3 - 0,5 

Podbudowa   z   kruszywa   
stabilizowanego mechanicznie 

0,5 - 0,7 

Nawierzchnia asfaltowa (istniejąca) 0,2 - 0,5 

Przy skrapianiu warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej, ilość asfaltu (po odparowaniu) 
powinna wynosić 0,1 - 0,3 kg/m2. lub w ilości przewidzianej w projekcie. 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody. 
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
0,5 h przy ilości 0,2 -f- 0,5 kg/m2 emulsji, 
2 h przy ilości 0,5 -f-1,0 kg/m2 emulsji. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 
drogowym 70/100 lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa 
od +5°C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +10°C dla wykonywanej warstwy grubości < 8 cm. 
Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru (V>16 m/s). 
 Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Wymagania w zakresie dopuszczalnych tolerancji zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
względem składu zaprojektowanego powinny być zgodne z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008” 
pkt.8.8.1.3 (zawartość lepiszcza) i pkt.8.8.1.4 (uziarnienie). 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC) lub 
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości 
dopuszczalne podane w pkt.5.2 Tablica 12 i 13, o więcej niż: 
• 2,0 %(v/v) dla AC W (warstwa wiążąca i wyrównawcza); 
 
• 1,5 %(v/v) dla AC S (warstwa ścieralna). 
Odcinek próbny 
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Dla trasy zasadniczej obowiązkowo (w pozostałych przypadkach jeżeli zażąda tego Inżynier) co najmniej 
na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
sprawdzenia w badaniach kontrolnych przez Zamawiającego odporności na odkształcenia trwałe 
wykonanej warstwy oraz pozostałych cech mieszanki i warstwy, 
określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy, 
sprawdzenie wykonania łączeń podłużnych i poprzecznych, obcięcia krawędzi krawędzi i połączeń ze 
studzienkami i włazami. 
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni. 
Lokalizację i długość odcinka próbnego Wykonawca powinien uzgodnić z Inżynierem. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera. 
Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury określonej wg 
pkt. 5.3 dla wytwarzanej mieszanki. 
Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku 
próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zgodna ze wskazaniami producenta 
asfaltu. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być > 98,0 %. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana 
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową Sposób wykonywania złącz roboczych 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania pełne lepiszcza, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. Badania pełne należy także wykonać przy zmianie pochodzenia materiału. W 
takim przypadku powinna zostać również opracowana nowa recepta laboratoryjna na mieszankę mineralno-
asfaltową. 
Badania w czasie robót 
W celu wykazania, że mieszanka mineralno-asfaltowa o danym składzie spełnia wymagania zawarte w 
niniejszych STWiORB i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, należy dla każdego składu mieszanki 
przeprowadzić badanie typu. Badanie należy wykonywać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2 
pkt.7.4, przy czym nie stosuje się podejścia grupowego. Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji 
(ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.W ramach Zakładowej Kontroli Produkcji należy sprawdzać 
produkcyjny poziom zgodności metodą pojedynczych wyników zgodnie z punktem A.3 załącznika A do 
normy PN-EN 13108-21. Należy stosować się do Wymagań Technicznych WT-2 pkt.7.4.1.5. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Wykonawca wykonuje badania w oparciu o Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 
pkt.8.9.2 z jednoczesnym uwzględnieniem częstotliwości badań podanych w tabeli Nr 17. 

Tabela 17. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 
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Lp. 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 8 
9 

Wyszczególnienie badań Częstotliwość 
badań. Minimalna 
liczba badań 

Dozowanie składników z częstotliwością Dozór ciągły 
Skład   mieszanki   mineralno-asfaltowej,   
uziarnienie mieszanki mineralnej, 
właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej (zawartość wolnych przestrzeni) - 
pobranej w wytwórni 

Zgodnie    z    wymaganiami    
Zakładowej Kontroli Produkcji 
(ZKP) 

Właściwości asfaltu (badania niepełne) Zgodnie    z    wymaganiami    
Zakładowej Kontroli Produkcji 
(ZKP) 

Właściwości wypełniacza (badania niepełne) Zgodnie    z    wymaganiami    
Zakładowej Kontroli Produkcji 
(ZKP) 

Właściwości kruszywa Zgodnie    z    wymaganiami    
Zakładowej Kontroli Produkcji 
(ZKP) Temperatura     składników     mieszanki     

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w 
czasie wbudowania 

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
Skład   mieszanki   mineralno-asfaltowej,   
uziarnienie mieszanki mineralnej, 
właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej (zawartość wolnych przestrzeni) - 
pobranej na budowie 

jeden raz dziennie 

  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg norm podanych w 
Wymaganiach Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Wyniki powinny być zgodne z receptą 
laboratoryjną z tolerancjami określonymi w pkt.5.7 
 
Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Uziarnienie mieszanki mineralnej należy badać na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji. Krzywa uziarnienia 
powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 
Badanie właściwości asfaltu 
Należy wykonać badania sprawdzające z częstotliwością zgodną z ZKP, w zakresie: 
- penetracji w temp. 25°C, 
- temperatury mięknienia PiK, 
- nawrotu sprężystego (tylko dla polimeroasfaltów) 
Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu następujących 
warunków: 
- wyniki badań sprawdzających jw. są zgodne z wymaganiami określonymi w pkt 2.2, 
- wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do dostawy, są 
zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 2.2. 
Badanie właściwości wypełniacza 
Badanie właściwości wypełniacza należy określić, zgodnie z pkt. 2.3, właściwości wypełniacza z 
częstotliwością zgodną z ZKP, w zakresie: 
uziarnienia, 
wilgotności 
gęstości”. 
Badanie właściwości kruszywa 
Należy badać uziarnienie kruszywa z częstotliwością wymaganą w ZKP. 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić przydatność kruszywa wg pkt.2 oraz opracować nową 
receptę laboratoryjną i uzgodnić ją z Inżynierem 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i w ST. 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana 
automatycznie z urządzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce. 
Dokładność pomiaru +2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST. 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowania. Mieszanka musi wykazywać jednolitą barwę i 
jednorodność. 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną i niniejszą ST. 

Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje 
tabela 18. 

Tabela 18. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 

asfaltowego 
 

Lp. 

1 2 

3 4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

Równość poprzeczna 
warstwy 

nie rzadziej niż co 5m 

Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według 

Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

Złącza podłużne i 
poprzeczne 

cała długość złącza 

Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 

Wygląd warstwy ocena ciągła 

Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

Wolna przestrzeń w 
warstwie 

jw. 

   
 
Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 
cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w 
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej 
położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 
Równość warstwy 
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone łatą 4 m lub planografem albo metodą 
równoważną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 19. 
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Tabela 19. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Droga Warstwa 

  ścieralna wiążąca 

 
 

Drogi gminne i dojazdowe 9 12 

Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową, z tolerancją +0,5%. 
Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją +1 cm. 
Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancją +5 cm. 
Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową dla warstwy wzmacniającej i wiążącej z 
tolerancją + 10 %, dla warstwy ścieralnej z tolerancją -5% do +10%. 
Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w 
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednorodną teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 
Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie 
laboratoryjnej. 
Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm 
ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła 
konieczność obcięcia -pokryte asfaltem drogowym 70/100 lub innym materiałem uszczelniającym 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 7.   OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  1  m2  (metr kwadratowy)  wykonanej  warstwy z betonu asfaltowego wg 
Dokumentacji Projektowej, 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad określonych w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonanej warstwy z betonu asfaltowego wg Dokumentacji Projektowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
- zakup i dostarczenie materiałów do wytwórni, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie materiałów, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wykonanie odcinka próbnego, 
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- wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej, 
-  transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
[1] PN-EN 12591:2004      Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 
[2] PN-EN 13043:2004      Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
[3] PN-91/C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
[4] PN-EN 14023:2009      Asfalty   i   lepiszcza   asfaltowe.   Zasady   klasyfikacji   asfaltów   
modyfikowanych polimerami” 
[5] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
Inne dokumenty 
[6] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997r. 
[7] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 – Zeszyt 60 IBDiM 1999 r. 
[8] Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych – Zeszyt 64 
IBDiM 2002 r. 
[9] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 
1999 r., poz. 430) 
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia  16  stycznia  2002 r.  w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. Nr 12 z 2002 r., poz. 116) 
[11] Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe TWT-PAD-2003 – Zeszyt 65 IBDiM 
2003 r. 
[12] Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych w nawierzchniach drogowych – Zeszyt 
66 IBDiM, 2004 r.). 
[13] Wymagania Techniczne WT-1 2008 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – IBDiM, 2008 r. 
[14] Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych. 
[15] Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 
publicznych. 
 
 
 
 

20.  KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH - TRAWNIKI  CPV 45112710-5 

 

1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
− plantowaniem terenu, 
− zakładaniem i pielęgnacją zieleńców na terenie płaskim, 
 
2. Materiały 
Ziemia urodzajna powinna posiadać następujące cechy: 
− nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
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3. TRANSPORT 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
4. Wykonanie robót 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 3 cm nad 

terenem, 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona warstwą grub. średnio5cm oraz starannie wyrównana, 
− ziemię należy wałować wałem gładkim,  

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− ilości humusu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników  
 
7. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 
− zakładanie trawników, 
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
 
 
 
 
 


