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SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  
/ST/  

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach niniejszego zadania: 
 

 Remont budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi 
najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszeniem miejsc na pojemniki na śmieci 

 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlanych dotyczących 
termomodernizacji budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania 
robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 
się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne: 

 

ST – 1a Roboty rozbiórkowe połaci dachu 

ST – 1b Roboty pokrycia połaci dachu 

ST – 2 Roboty dociepleniowe elewacji 

ST – 3 roboty posadzkarskie 

ST – 4 Roboty oświetleniowe 

ST – 5 Roboty zabudowy placu kostka betonową 
  

 
Kod    CPV 45000000-7     Roboty budowlane 
 
Kody pomocnicze 
 
CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
CPV 45321000-3 Roboty izolacyjne 
CPV 45262423-2 Wykonywanie warstw wyrównawczych 
CPV 45261910-6 Naprawa dachów 
CPV 45261320-3 Kładzenie rynien 
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
CPV 45410000-4 Tynkowanie 
CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań 
 



4 

 

1.4. Zakres stosowania /ST/ 
Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać  

i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 . 1  
Integralną część opracowania stanowią:  Przedmiar Robót. 

1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.  

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

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich 
elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej . 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów  
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy protokolarnie 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu budowlanego do 
chwili odbioru ostatecznego robót. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz 
wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
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- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży 
je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym wykonania robót bezpośrednio 
wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych  
w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego wykonania  
i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a  
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję  
o wprowadzeniu 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 będą zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
Dane 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 wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane na koszt Wykonawcy. 
1.6.3. 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 wszystkie niezbędne, tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, 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 kontraktową. 
1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego 
działania podczas realizacji prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia 
takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
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innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.6.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

▪ Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę ryczałtową. 

▪ Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 

▪ Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które 
są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 

▪ Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów powinna być 
oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której boga spadać przedmioty , lecz nie mniej niż 6,0 m. 

▪ Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 
m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone  pod katem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie tych daszków winno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i 
materiałów jest zabronione. 

▪ Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 
utrzymywanie i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.  

▪ Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne  niezbędne przy pracy winny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo  pracy osób obsługujących takie 
urządzenia.  

▪ Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 
- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu 
robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
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usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej). 
▪ Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań 
winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

▪ Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny  być uziemione i posiadać 
instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach przejść dla pieszych 
winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

▪ Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny być montowane 
i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujących 
dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót , 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

1.7.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem 
robót.  
Projekt powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

1.7.3. Szczegółowy harmonogram robót  
Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej i ustaleń zawartych w umowie.  
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany 
opracować i  przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
1.7.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierał: 

a) część ogólną opisującą system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
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 wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
 materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

1.8. Dokumenty budowy 
1.8.1. Dziennik budowy  
1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 

na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  

3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 

5. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez 

Wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia inspektora 

nadzoru,  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
7. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie 
decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

1.8.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane 
do książki obmiaru robót. 
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
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▪ Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
▪ Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych ; 
▪ Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy ; 
▪ Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
▪ Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
▪ Protokoły odbioru robót, 
▪ Opinie ekspertów i konsultantów, 
▪ Korespondencja dotycząca budowy. 

1.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez 

kierownika robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu inspektora nadzoru oraz 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
1.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

▪ rysunki robocze; 
▪ aktualizacja harmonogramu robót ; 
▪ dokumentacja powykonawcza; 
▪ instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały 
wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
1.9.2. Rysunki robocze 
1. Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, 

rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia 
to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

2. Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub 
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane inspektorowi nadzoru w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 
sposób, że zostały sprawdzone prze Wykonawcę i zatwierdzone oraz, że roboty w nich przedstawione są 
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji Projektanta. 

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót  
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.  
1.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamówienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje 
producentów i/lub dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 
urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w 
dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych 
następujących po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

 
1.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować materiały 

posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których 
producent: 

-    dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności 

-    wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 

- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie 

dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty 
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia 
określonego w tych dokumentach. 

2.1 . Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
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budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4.  Atesty certyfikaty i deklaracje 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem nadzoru, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających 
z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
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drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót określonych 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 

własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną  jakość robót 
6.1 . Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów raz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. 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.  

6.3. Badania i pomiary 
Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 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. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, 
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poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.  deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 

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

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor 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 ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagają tego inaczej, objętości będą liczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

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

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

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

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

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 Specyfikacjami Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 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 Specyfikacjami Technicznymi 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
▪ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
▪ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
▪ książkę obmiarów (oryginały), 
▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacjami 

Technicznymi, 
▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń., 

▪ protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
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 komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
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ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót.                                                             
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dl tej roboty w Specyfikacjach 
Technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

9.2. Warunki umowy 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w Specyfikacjach 

Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie.                                                                         

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414  z późniejszymi 

zmianami, 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych, 

jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie. 
3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych. 

6.  Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, z późniejszymi 
zmianami, 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 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, póz. 2072, z późniejszymi zmianami, 

8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień /CPV/ 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

ST-1a 
  

Roboty rozbiórkowe 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

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

 
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, 
- demontaż uszkodzonych elementów deskowania, ołacenia i kontrłat konstrukcji dachu, 
- utylizacja zdemontowanego pokrycia dachowego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 

 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi, 

 młotami kującymi, 

 odkurzaczem przemysłowym, 

 samochodami do wywozu odpadów, 

 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

 drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 

 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

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

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

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

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

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

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

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



18 

 

 1 m2 rozebranych połaci, 

 1 mb rozebranych elementów obróbek stalowych, itp. (rozumianych jako objętość 

zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 

8. ODBIORY ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

ST-1b 
  

Roboty pokrywcze 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

 

  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dachowych podczas realizacji remontu połaci dachowej budynku gospodarczego, 
w ramach realizacji zadania pod nazwą:  Remont budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem placu, 
usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszeniem miejsc na 
pojemniki na śmieci 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych robót 
związanych z remontem dachu budynku gospodarczego na terenie GPK w Skarszewach 
 Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
 Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie remontu dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej 
pokryty płytami azbestowo cementowymi na łatach drewnianych. Obróbki blacharskie oraz orynnowania z 
blachy stalowej. Dopuszcza się zastosowanie rynien i rur spustowych ze stali powlekanej.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
  
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną  
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów dachowych.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.  
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 Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące 
informacje: 
1. harmonogram i kolejność prac dacharskich,   
2. rysunki robocze wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy, 
3. świadectwa jakości przedstawione przez producenta materiałów, 
 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. 
 Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

✓ aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
✓ certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
✓ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
✓ certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
✓ na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Blachy  
 Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

✓ Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 
1000x2000mm lub 1250x2000mm. 

✓ Blacha tytanowa – cynkowa, grubości 0,5-0,55mm,  
arkusze o wym. 1000x2000 mm.  

✓ Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

 Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 
 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budową powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
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 Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użycie innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
 Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
-    środkami transportu do przewozu materiałów, 
-    rusztowaniem do wykonywania prac na wysokości, 
-    sprzętem pomocniczym. 
 
 

4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
4.2.  Transport materiałów 
  
 Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

✓ samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
✓ samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
✓ ciągnik kołowy z przyczepą. 

 Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 
1 m. 
 Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną korzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego.    
 
         
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 Docieplenie  ścian  zewnętrznych  styropianem  M 20  grubości  15 cm  metodą  mokrą  wg.  
przyjętego systemu. W trakcie wykonywania ścian osadzić pod oknami nawiewy regulowane i  pozostawić 
otwory wentylacyjne zgodnie z projektem wentylacji.   
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 

5.1.  Wymagania ogólne dla podkładów 
 
 Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

✓ pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

✓ równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż l0 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
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✓ równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  

✓ podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia; 
szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 
20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym, 

✓ w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 
5.2. Pokrycia z blachy 
 
 Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
 
5.2.1. Pokrycia z blach płaskich powlekanych 
 
5.2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące pokryć z blach płaskich 
 W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

✓ podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2., 5.3., 
✓ roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej 
niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 

✓ blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo 
- wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy 
najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to 
dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

✓ wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy 
lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

 
 
5.3.    Pokrycia z blach z powłokami 
 
 Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo - aluminiową, aluminiowo - 
cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie 
fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
 Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 505:2002. 
 Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 
wykonywać na rąbek stojący. 
 Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano - 
cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w 
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu 
były podparte na ciągłej konstrukcji. 
 Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, 
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002. 
 Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 
wykonywać na rąbek stojący i na zwoje.  
 Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: 
trapezowym, falistym, dachówkowym. 
 Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z 
powłokami metalicznymi: cynkowo - aluminiową, aluminiowo - cynkową, aluminiową, organiczną, 
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wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-
EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
 Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. Powinny spełniać wymagania 
norm: PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
 Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na 
zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było 
narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
 wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 
zaprawową. 
 
 
 
5.4. Obróbki blacharskie 
 
 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 
 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 

✓ W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

✓ W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

✓ Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 

✓ Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno być poziome 
— w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

✓ Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5m od elementów ponaddachowych. 

✓ Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

✓ Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

✓ Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999. 

✓ Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999, 

✓ Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
o wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 
o łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 

na całej długości, 
o mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, 
o rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  



24 

 

✓ Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
o wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 
o łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
o mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 
w wykutych gniazdach, 

o rury spustowe odprowadzające wodę powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha (w przypadku odprowadzenia do kanalizacji). 

 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.  
 

 

6.2. Kontrola robót 
  
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. 
 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2. 
 Kontrola wykonania pokryć: 

✓ Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora 
nadzoru: 

o w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

o w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

✓ Kontrola pokrycia z blachy: 
o kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-1024 5, PN-EN 
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej, 

o uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
  
 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.  
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 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
  
 Jednostką obmiarową robót jest: 

✓ dla robót 45261213 - Krycie dachu blachą – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu; z powierzchni dachu 
nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

✓ dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych 
rynien lub rur spustowych. 

 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 8 i 9. 
 Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
 
8.1. Odbiór podkładu 
 
 Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
 Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą  łaty kontrolnej o 
długości 3m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 
łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku. 
 
8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
 

✓ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych; badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

✓ Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
o podkładu, 
o jakości zastosowanych materiałów, 
o dokładności wykonania pokrycia, 
o dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

✓ Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
✓ Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
✓ Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

o dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
o dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża   oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
o zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
o protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które zawierają: 

   -   zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
   -   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót   
                                        pokrywczych z dokumentacją, 
   -  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w skład tej   
                                       dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.  



26 

 

✓ Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

✓ Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. 

 
 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

✓ poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
✓ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia,  
✓ w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.3.  Odbiór pokrycia z blachy 

✓ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od 
linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu, itp.).  

✓ sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek;  

✓ sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy;  

✓ sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
 
8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 

✓ sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
✓ sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów, itp.,  
✓ sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
✓ sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi (rury spustowe 

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych). 

8.5. Zakończenie odbioru 

 Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
✓ ocenę wyników badań, 
✓ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
✓ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 Podstawą płatności – pokrycie dachu blachą.  
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-EN 505:2002 
PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002 

PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,  
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,  
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-2 

Roboty dociepleniowe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
niniejszego zadania. „Remont budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp 
solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszeniem miejsc na pojemniki na śmieci” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w tytule opracowania. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania 
robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 
się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie zaproponowanego systemu 
ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą. 
Zaproponowany  system „ATLAS STOPTER” wskazany  w dokumentacji można zamienić na inny system 
ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą  pod warunkiem osiągnięcia  parametrów  co najmniej 
takich samych lub lepszych niż te określone w dokumentacjach) 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
 bale iglaste, 
 deski, 
 piasek do zapraw, 
 cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25, 
 wapno hydratyzowane, 
 listwa cokołowa, 
 emulsja gruntująca, 
 zaprawa klejowa do płyt styropianowych, 
 płyty styropianowe samogasnące frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła  

λ < 0,032 W/m2 K grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany d = 15cm, na ościeżach d = 2 cm 
 ( np. płyty styropianowe TERMO – firmy TERMO ORGANIKA Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
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ofert  równoważnych w zakresie zaproponowanej płyty styropianowej  wskazanej w dokumentacjach pod 
warunkiem posiadania przez te materiały parametrów λ < 0,032 W/m2 K  co najmniej takich samych lub 
lepszych niż te określone w dokumentacjach przy  zachowaniu grubości dociepleń  lub mniejszych), 
 dyble plastikowe z grzybkami, 
 siatka  z włókna szklanego, 
 kątownik aluminiowy ochronny, 
 podkładowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska akrylowa lub silikatowa  ATLAS CERMIT SN 

15/00 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie zaproponowania 
innych materiałów niż  wskazanych  w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiały 
parametrów  co najmniej takich samych lub lepszych niż te określone w dokumentacjach), 
 
Kolorystyka według projektu (wskazania Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych 
w zakresie zaproponowanych kolorów i wskazanych  w dokumentacjach innych  firm pod warunkiem 
posiadania przez te wyprawki  parametrów kolorystyki identycznych a jakość co najmniej taka sama lub 
lepsza niż ta określona w dokumentacjach). 
  3. SPRZĘT 
3.1      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
3.2     Sprzęt stosowany 
 rusztowanie ramowe przyścienne 
 płyty pomostowe komunikacyjne 
 bale iglaste 
 haki do muru 
 drut stalowy okrągły miękki 
 żuraw okienny przenośny  
 ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 
 łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 
 betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 
 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
 sprzęt do ręcznego wykonania tynków  
 oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
 wiertarka 
 mieszadło do zapraw 
 sprzęt do nakładania kleju 
 poziomica 1m 
 poziomica wężowa 
 pion 
 łata aluminiowa 2m 
 listwy i łaty drewniane 
 kątownik metalowy 
 sznur malarski 
 ołówek stolarski 
 nożyk metalowy 
 piła płatnica 
 piłka do metalu 
 nożyce do blachy 
 młotek murarski 
 łapka stalowa 
 wkrętaki 
 szczotki malarskie 
 wałki malarskie 

  4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
4.2. Wybór środków transportu 
Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport w 
sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
5.2. Warunki wykonania robót 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiały i 
urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same 
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów 
wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych 
zgodnie z ustawą Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez 
Inspektora Nadzoru. 
5.2.1. Wznoszenie i demontaż  rusztowań 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających wykonanie robót 
objętych zakresem ST.  Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP 
przewidzianymi dla prac związanych z ustawieniem i demontażem rusztowań. Ustawione rusztowanie 
powinno spełniać wszelkie wymogi umożliwiające bezpieczną pracę robotników.  
Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich 
konstrukcji. 
Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę bezpieczeństwa 
5.2.2. Naprawa tynków 
Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego systemu. Aby 
uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości.  
Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do 
ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o odspojeniu się tynku od podłoża.  Po 
sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone należy skuć.  
Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia powinno być nośne, stabilne, 
czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.  
Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko 
odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające 
lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw 
ochronne - wykończeniowych. 
Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. Ułatwi to dostęp do 
docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni przed uszkodzeniem np. 
lampy oświetleniowe. 
Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu docieplania zostaną zastąpione 
nowymi, o większym (o grubość docieplania) wysięgu 
Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co najmniej 5 cm. Jeżeli 
ościeżnice są mocno ukryte w tynku, należy go skuć. 
Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą folią (najlepiej 
ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską. 
Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. 
W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. 
Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania.  
Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. Można to wykonać, posługując 
się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, brud, resztki farb i wszystkie 
łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia właściwej przyczepności 
zapraw klejących. 
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Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. Jeżeli podczas 
mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi potrzeba zredukowania jej 
chłonności poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. 
Najlepiej jest wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej powierzchni. Po 
przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy 
poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną wyrównaną i 
zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o 
wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając ją na całe powierzchnie 
próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 
3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi 
rozwarstwienie próbek styropianowych. 
5.2.3. Ocieplenie elewacji 
5.2.3.1. Montaż listwy cokołowej 
Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji termicznej, a 
produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji ze styropianu, jak i 
wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie 
budynku linię poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy.  
Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego montażu w 
ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie 
odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując podkładki dystansowe w miejscach przykręcania 
listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ listwa ta 
będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć 
pod kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej 
wcześniej linii. Do montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr bieżący. W celu 
usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach skrajnych. Otwory w ścianie 
wierci się bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej 
powinny leżeć w jednej linii, bez uskoków na złączach, załamań i zwichrowań. 
5.2.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 
Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 
powietrza nie jest niższa niż 5°C. 
Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parametry: są  samogasnące, 
krawędzie płyt frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,032 W/m2 K grubość płyty z projektu i 
opracowania  na ściany d = 15 cm , na ościeża d = 2 cm na cokoliki d = 15 cm do wyrównania cokolika ze 
ścianą  wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm,  Producent styropianu powinien załączyć 
deklarację zgodności z posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją 
podaną na opakowaniu. 
Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających izolacyjność 
termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła i zyski z oszczędności 
na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. 
Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonać mocowanie płyt 
styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2  . Długość kołków powinna być tak 
dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co 
najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm  w przypadku ścian z pustaków 
ceramicznych i betonów lekkich.  
Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie 
rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i 
ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni 
W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją stropu nad 
ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w połaci dachowej. Ogromnie istotne 
jest też docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.  
W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 5 cm. 
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 
Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem 
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spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może znajdować się w 
spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza narożnik. Zaprawę 
klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 
6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty.  
Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w wyznaczonym miejscu. 
Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub styropianową. Należy przy tym kontrolować 
przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się 
poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy 
zacząć od płyty połówkowej. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W 
przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków 
zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa 
środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie 
w miejscach ich styku, w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków.  
Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem grubości 
styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek styropianu, który będzie wklejony w 
ościeże (w naszym przypadku jest to styropian o grubości 5 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 1 
cm węższa niż głębokość ościeża.. Po przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć 
właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w 
narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Na paski styropianu, 
ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej należy również nałożyć na 
krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 
Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z papierem ściernym. 
Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia 
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej 
poziomu terenu), muszą być zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.  
Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być osadzony na 
styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść niewielką ilość kleju na 
całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa 
poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy 
zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się 
wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po 
związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw 
elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, biegnących od 
naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci 
prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na 
styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej 
przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się 
wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. 
Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej 
powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości ościeża. Skrajne 
części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników 
powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" 
wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po 
ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian 
stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki wokół otworów okiennych 
wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia 
ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego, narożniki 
należy owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę klejową analogicznie, jak przy 
drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi 
siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z 
dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych pod kątem 45 stopni, należy wykonać we wszystkich 
czterech narożach otworu. Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii ściany, należy bezwzględnie 
zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt.  
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Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. Kontrolując 
powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności 
płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. 
Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć 
nawet niewielkich nierówności.  
Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy wzmocnić 
kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na 
narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy 
go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku 
dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze względu na 
docieplanie ściany otynkowanej), otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod 
styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu 
powinna być o 1 cm większa od długości kołka.  
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie 
wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie 
należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 
Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie 
warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk 
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna 
szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie 
ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady 
łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane 
zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować 
się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa 
zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 
Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony.  
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle cienkie warstwy tynku 
elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej 
powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować 
drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować 
tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej 
nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego 
terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany mogą być 
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 
5.2.4. Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską mineralną  
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego 
Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a max 25°C. 
Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się 
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych. 
Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków 
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych oraz 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji budynku. Podłożem dla tynków 
szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa 
przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku 
wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, można 
zakończyć system na tej właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. 
W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu 
tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi występują, polegają jedynie na sposobie 
przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób 
wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na 
Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić 
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do pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów 
połączeń przyschniętego tynku ze świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od 
liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować 
wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba 
zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i faktur. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i suchość. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 
 zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną. 
 stanu wilgotności warstwy. 
 czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej 
 stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża. 
 czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź substancje oleiste. 

Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze: 
 badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
 badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
 badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 

podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   
 sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
 sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich   

6. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania Ogólne" 
pkt. 7 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  pkt. 8 
 Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie podłoży, 
- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
- sprawdzenie grubości tynku, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 
 - sprawdzenie jakości powierzchni. 
 - sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
 PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
 PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 
 PN-88?b 06250 - Beton zwykły 
 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-3 

Roboty posadzkarskie 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach zadania 
pod nazwą: Remont budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, 
wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszeniem miejsc na pojemniki na śmieci 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem podłoży i posadzek 
zgodnie z dokumentacją projektową: 
• Warstwa wyrównawcza pod posadzki 
• Izolacja folią 
• Izolacja styropianem 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami w ST- 00.00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- WO.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania, zgodność dokumentacją projektową, ST-WO i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.Materiały 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i 
rysunkami 
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, rzeki lub jeziora 
2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, w szczególności: 
-mieć frakcje różnych wymiarów i nie zawierać domieszek ceramicznych. 
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego rodzaju sprzętu. 
4.Transport 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST-WO Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót, Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w 
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ST Ogólna specyfikacja techniczna 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
-Podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
-Wytrzymałość podkładu cementowego badana wdg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż 
na ściskanie-12Mpa,na zginanie–3Mpa. 
-Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 
-W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa 5 C. 
-Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
-Podkład powinien mieć powierzchnię równą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2mm/m. i 5mm na 
całej długości i szerokości pomieszczenia. 
-W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 
6.Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST..Ogólna Specyfikacja techniczna. 
6.2.Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
6.3.Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontroli podlega wykonanie: 
- prawidłowość wykonania podkładu, izolacji, posadzki, dylatacji. 
- klasa materiałów 
7.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- Ogólna specyfikacja techniczna 
Jednostka obmiaru jest: 
-warstwy wyrównawcze-m2 
-izolacja folią -m2 
-izolacja styropianem - m2 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- Ogólna specyfikacja techniczna 
Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 
Odbiór powinien obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-ocena wzrokowa 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki-ocena wzrokowa 
-sprawdzenie grubości posadzki cementowej 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych-ocena wzrokowa 
9.Podstawa płatności 
9.1.Ogólne zasady płatności podano w ST- Ogólna specyfikacja techniczna 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za ustaloną ilość powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• prace pomiarowe i pomocnicze 
• zakup materiałów 
• transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 
• wykonanie warstw wyrównawczych 
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• wykonanie izolacji 
• ułożenie posadzki typu market rulonowej 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
10.Przepisy związane 
10.1.Normy : 
PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementu 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-4  
Wiaty 

 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: 
Należy wykonać 2 wykopy punktowe pod stopy fundamentowe. Na jedną wiatę.Na dnie wykopu wykonać 
podsypkę piaskową. Na tak przygotowanym podłożu wykonać fundamenty z betonu żwirowego C16/20 a 
następnie zasypać gruntem z ubiciem do Is = 0,98 
Montaż konstrukcji metalowych: 
Słupy konstrukcji zakotwić w stopach fundamentowych. 
Wiaty składają się z 1 - segmentu. Szerokość segmentu wiaty dostosowana do wymiarów pojemników na 
odpady.  
Ilość segmentów uzależniona jest od lokalizacji wg projektu szt 8 o wym 2,5-3,0mx1,5 m i wys min 2,2m. 
Poszczególne elementy stalowe konstrukcji wiaty należy połączyć ze sobą poprzez spawanie. 
Dobór przekroju słupa wg wytrzymałości konstrukcji. Malowanie proszkowe konstrukcji stalowej w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym. 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty: 
Zadaszenie wykonane z poliwęglanu jednokomorowego gr. 6mm przyciemnionego o wymiarach 
dostosowanych do wymiaru segmentu, wysokość łuku ok 50cm ( dopuszcza się dach jednospadowy), 
szerokość 160cm. Mocowanie do rynny (dachu) wykonanej z ceownika o przekroju 80x40x3mm za pomocą 
profili giętych w kształcie łuku dł. 2m , wykończonych z obu stron kątownikami. 
W miejscu mocowania poliwęglanu zastosować uszczelki elastyczne. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-5 
Waga 

Waga przenośna z pomostem stalowym i stalowymi lub betonowymi najazdami. Waga nie posiada 
klasycznego fundamentu i jest w 100 % przenośna, ustawiana jest się na istniejącym lub przygotowanym w 
tym celu, poziomym betonowym podłożu. Montaż wagi trwa 1 dzień. 
 
Uwaga: Waga nie jest trwale związana z gruntem, więc nie wymaga pozwolenia na budowę. 
 
Parametry techniczne 
Konstrukcja pomostu wagowego  Najazdowy stalowy, 4 segmenty 
Długość pomostu wagowego  12m 
Wysokość pomostu wagowego  32cm 
Szerokość pomostu wagowego  3m 
Udżwig                                   od 0 do 30T 
Fundament  Waga nie wymaga fundamentu, jest ustawiana na betonowym podłożu – podłoże   
                          ustabilizowane 0% pochylenia 
Najazdy  Żelbetowe prefabrykowane,o długość 3,30 m lub stalowe 
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Przetworniki tensometryczne  klasy C3, analogowe/cyfrowe* 
Miernik wagowy  Rhewa, Rinstrum, Systec 
Stopień ochrony przetworników  IP68 
Porty komunikacyjne  RS232, RS485, RS422, Ethernet, Profibus, MODBUS* 
Okresowe przeglądy techniczne  nie wymagane 
Zasilanie  230VAC, 12VDC 
Pobór mocy  15-20VA 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-6  

Oświetlenie 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące Wykonania 
i Odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: Remont budynku 
gospodarczego 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
polegających na wykonaniu instalacji wewnętrznej. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą 
zasad prowadzenia robót przy modernizacji oświetlenia wewnętrznego. Wykonanie robót 
energetycznych obejmuje:  
■ Wymiana źródeł światła w oprawach  
■Wymiana opraw sufitowych wraz ze źródłami światła i podłączenie do istniejącej instalacji 
oświetleniowej. 
 Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
instalacji solarnych do zasilania oświetlenia zewnętrznego placu zgodnie ze zgłoszeniem 
zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych w/w instalacji: 
- posadowienie fundamentów i skrzynki na akumulatory 
- montaż słupów wraz z elementami systemu solarnego 
- montaż opraw oświetleniowych, modułów fotowoltaicznych 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Prace powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie 
zaświadczenia 
kwalifikacyjne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót ze 
specyfikacja. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora 
i Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały do wykonania w/w robót stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót 
elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu. 
W czasie transportu i składania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być 
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zabezpieczone przed wpływami środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których 
wymaga się świadectwo jakości, np.: aparat, przewody, urządzenia prefabrykowane czy 
techniczne, należy dostarczać wraz ze świadczeniami jakości, kartami gwarancyjnymi lub 
protokółami odbioru technicznego. 
2.2. Materiały podstawowe 
Podstawowe materiały przy budowie to: 
a) słup cynkowany ogniowo, wielokątny , grubość ścianki min 4mm, wzmacniany przy 
podstawie żebrowaniem, zdolny do przenoszenia obciążeń ze względu na wagę systemu 
oraz 
powierzchnię paneli fotowoltaicznych i powierzchni bocznej oprawy oświetleniowej pod 
montaż systemu lampy solarnej w III strefie wiatrowej do wysokości 300m n. p. m. 
Wysokość słupa min. 5m, całkowita wysokość lampy około 7m, wysokość montażu oprawy 
oświetleniowej 5,5m 
b) fundament prefabrykowany o wysokości min 150cm, dostosowany do przenoszenia 
obciążeń związanych z posadowieniem lampy solarnej o powyższych parametrach 
c) oprawa oświetleniowa drogowa LED 30W, temp. barwowa ( ok. 4500 – 5000K) 
Matryca diod LED zamknięta kloszem ze szkła hartowanego o stratności nie większej niż 
2%. 
Obudowa oprawy ze stopu aluminium, waga nie większa niż 6,5 kg. Stopień ochrony nie 
gorszy niż IP65. temperatura pracy oprawy od -30oC do +50oC. 
Oprawa wyposażona w możliwość sterowania natężeniem oświetlenia 
d) panele fotowoltaiczne - 1 sztuka na słup - monokrystaliczne o mocy minimum 2 x 195Wp 
Panele pokryte szkłem hartowanym o niskiej zawartości żelaza oraz folią poprawiającą 
wytrzymałość termiczną modułów. Zabezpieczone mechanicznie ramą z anodowanego 
aluminium.  
e) akumulatory AGM 12V min. o pojemności minimum 2 x 100Ah, instalowane pod ziemią w 
szczelnym pojemniku z tworzywa sztucznego, napięcie systemu 24V DC 
f) regulator solarny 20A, z funkcją sterowania oświetleniem, pozwalając na zaprogramowanie 
4 okresów czasowych w ciągu nocy, wyposażony w możliwość sterowania natężeniem 
oświetlenia, pracujący w trybie MPPT 
g) konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych. 
h) wysięgnik do montażu oprawy oświetleniowej stalowy, obustronnie cynkowany, długość 
min. 
1,30 m max.1,50 m, możliwość obrotu wokół pionowej osi słupa - masztu po zamontowaniu 
oprawy oświetleniowej na wysięgniku i słupie. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponować 
sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robót. Roboty ziemne 
wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane ręcznie. 
Ilość i jakość sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi 
dokumentacją techniczną i przewidywanym terminem realizacji. 
3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 
Wykonawca przystępujący do robót winien wykazać się możliwością korzystania z niżej 
wymienionego sprzętu: 
- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 12m, - koparka 0,15mł, 
- żuraw samochodowy 6t, 
- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 12m, - ręczny sprzęt mechaniczny, 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy 
stosować 
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przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć przed przewróceniem oraz 
przesuwaniem. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 
4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien posiadać /mieć 
możliwość z korzystania/ z następujących środków transportu: 
- samochód dostawczy do 0.9 t, 
- samochód skrzyniowy, 
- przyczepa dłuż. do samochodów do 4,5t. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Pracę należy wykonać zgodnie z lokalizacją wg mapy geodezyjnej, zgłoszeniem robót, 
przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru robót oraz normami. . 
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzględnie znać i przestrzegać zasady 
bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do pracy powinien być przeprowadzony instruktaż z 
zakresu bhp, w czasie, którego należy szczegółowo omówić zagrożenia mogące wystąpić 
przy wykonywanych pracach. Prac montażowych nie wolno wykonywać w warunkach 
zwiększających zagrożenie wypadkowe tj.: 
- o zmroku 
- podczas burzy 
- w niesprzyjających warunkach atmosferycznych 
Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy w pobliżu innych czynnych linii 
elektroenergetycznych albo przy skrzyżowaniu z nimi. 
Z uwagi na czynną drogę, pracę należy wykonywać po uzgodnieniu i na warunkach 
ustalonych z zarządcą drogi. 
5.2. Montaż fundamentów 
Prace ziemne mogą być wykonywane tylko po dokładnym ustaleniu ciągów instalacji 
podziemnych i uzyskaniu zgody właściciela terenu. Wykopy powinny być ogrodzone i 
oznaczone tablicami ostrzegawczymi i taśmą ochronną. Wykop należy wypełnić gruntem 
żwirowo-piaskowym z zagęszczeniem do id=0,5. Zagęszczenie takie uzyskuje się stosując 
10-cio centymetrowe warstwy piasku i żwiru, które następnie utwardza się odpowiednim 
ubijakiem. 
Minimalna gęstość zasypki 17 kN/m3. 
5.3. Montaż słupów 
Dolną część słupa (cokół) osadzić na fundamencie i dokręcić śrubami mocującymi. Górną 
część zamocować na dolnej za pomocą śrub mocujących i przy wykorzystaniu sprzętu 
dźwigowego. 
Sprawdzić pion ustawienia słupa. Dokonać niezbędnych regulacji. Wykonać uziemienie słupa 
za pomocą pręta 6 m połączonego za pomocą bednarki ze śrubami podstawy słupa. 
5.4. Montaż paneli PV 
Podłączyć przewody do paneli zachowując odpowiednia polaryzacje. Następnie 
przymocować 
konstrukcje paneli w odpowiednim miejscu słupa wraz z panelami 
5.5. Montaż opraw 
Przed montażem opraw należy uprzednio zamontować wysięgnik oraz przeprowadzić przez 
niego przewody zasilające oprawy. Następnie do opraw wprowadzić przewody i je 
podłączyć zachowując odpowiednia polaryzację. Zamocować oprawę na wysięgniku pod 
katem nachylenia wskazanym w projekcie, ustawić oprawę w stronę miejsca oswietlenia. 
5.6. Montaż akumulatorów 
Akumulatory należy zamontować w obudowie przy fundamencie słupa w pozycji poziomej, 
po uprzednim wyłożeniu izolacją termiczną obudowy. Akumulatory połączyć szeregowo. 
Następnie podłączyć odpowiednie przewody do uprzednio zaprogramowanego sterownika. 
Sterownik zamontować tak, aby umożliwić łatwy dostęp do niego przez drzwiczki rewizyjne. 
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Zabezpieczyć drzwiczki otworu rewizyjnego przed nieupoważnionym otwieraniem za pomocą 
specjalnych wkrętów. 
5.7. Ochrona od porażeń 
Nie projektuje się ochrony przeciwporażeniowej, ponieważ instalacja hybrydowa pracuje przy 
napięciu bezpiecznym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca winien wykonać pełny zakres badań na budowie w celu wskazania zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z niniejszą specyfikacją. Wykonawca przed 
przystąpieniem do badań winien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie 
badania. 
W oparciu o przeprowadzone badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań. 
Wykonawca powinien powiadomić na piśmie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej 
roboty zanikającej (zasypywanie wykopów z fundamentem), którą może kontynuować 
dopiero po 
stwierdzeniu założonej jakości. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien uzyskać od producentów deklaracje 
zgodności CE, jeżeli dotyczy, zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego 
możliwość nastawienia mechanizmów regulujących i przedstawić świadectwa testowania. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Badaniom w czasie wykonywania robót powinny podlegać te fragmenty instalacji, które będą 
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. Przy 
przewodach sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie deklaracji 
zgodności CE, atestów protokołów odbioru albo innych dokumentów. 
Należy także dokonać: 
- sprawdzenia ciągłości żył roboczych oraz zgodności polaryzacji, 
- sprawdzenie poprawności montażu słupów, konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne oraz 
opraw 
oraz ich właściwego ustawienia, 
- pomiarów natężenia oświetlenia na drodze. 
6.4. Badania po wykonaniu robót 
W przypadku pozytywnych wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na nie 
wykonywanie badań po wykonaniu robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy wykonać w oparciu o dokumentację i dodatkowe ustalenia wynikłe w 
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy przekazywaniu oświetlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca robót zobowiązany 
jest 
dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty: 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności użytych materiałów 
- instrukcje montażu lub eksploatacji istotnych elementów 
- wypełniony dziennik budowy (w przypadku gdy jest prowadzony), 
- kosztorys powykonawczy - jeżeli wymaga tego umowa. 
Odbiór robót odbywać się powinien w oparciu o: 
- przepisy prawa budowlanego, 
- terminowość wykonania robót, 
- warunki techniczne odbioru robót, 
- przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-7 
Utwardzenie placu  

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Zakres robót. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm dla zadania –  
„Remont budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi 
najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszeniem miejsc na pojemniki na śmieci” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm: 
- placu z kostki koloru szarego i jasnego. 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne" . 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania ogólne 
2.2.Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki,  

grubości                       < 100mm  
> 100mm 

C Długość   Szerokość        Grubość                      
 
 

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki > 300 
mm), przy długości pomiarowej  

300 mm  
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg zał. 
G normy -
badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -badanie 
alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 
polerowana - zadawalająca odporność,  

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności 
na poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować minimalną 
jej wartość pomierzoną wg zał. l normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków,  

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych,  

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
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3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - producent 
powinien opisać rodzaj tekstury,  

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę,  

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

  
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, 
tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: 
Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym 
okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w 
betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.2.2. Składowanie kostek 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 
Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 3. 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w 
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 4. 
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.  
5.3. Konstrukcja podbudowy 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię powinno być 
wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być 
zgodne z wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  
do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu 
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kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.5. Podsypka 
 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki 
nie powinny przekraczać ±1 cm.  Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie 
spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 
5.6.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę 
należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 
kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 
dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię 
na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
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tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu 
należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 
przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz 
ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki 
sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2., 
b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów 
prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. 
określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg SST D-04.01.01. 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02 

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg SST D-08.01.01; D-08.03.01 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola j: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych 
w porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości +1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 
 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

 
 

b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach  charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej do 2 
cm 

 
 

c)   rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 
 

d)  równość w profilu podłużnym (wg 
BN-68/8931-04 -  łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 
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e)  równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a powierzchnią 
do 8 mm 

 
 

f)   spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji projektowej 
do 0,3% 

 
 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości projektowanej 
do ±5 cm 

 
 

h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pkt-u 5.6.5 

 
 

i)   sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.  
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń 
, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 
m i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, Ip. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartości podanych w tab. 2, Ip. 
od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin 
w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin 
i szczelin 

Wg pktu 5.5  

 
7. OBMIAR  ROBÓT. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 7. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, 
obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 
            
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 8. 
Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i wymogami Inżyniera , jeżeli 
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
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- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" oraz 
odpowiednich SST. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących 
jak: podbudowa, obramowanie . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
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 
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
D.04.04.02.   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D.04.01.01.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
D.08.01.01.   Krawężniki betonowe 
D.08.03.01.   Betonowe obrzeża chodnikowe 
 
 
 

 


