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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót dla zadania p.n.: 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 
DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA 

1.2. Zakres stosowania ST.  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 

budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 

przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowie ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia - jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe. barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących konserwacji. 
 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 



 

 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

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

budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

podwykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopalin ze złożą, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. Z 

2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany - przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.27. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.28. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju budowlanych. 

1.4.29. poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazywane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 



 

 

1.4.30. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.31. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.4.32. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologiczne] kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. 0gólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej i jeden komplet SST i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, zgodnie z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Odczyt wymiarów ze skali nie może być podstawą wykonania 

robót. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową 

i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

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

umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 



 

 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 

1 wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do robót do 
daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydawane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót na podstawie. 

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

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z dn. 10.03.2003r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne i świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami Technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 



 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba ze postanowienia ogólne lub szczegółowe warunki umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane z hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

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

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i wartość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

stosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT. 

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

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

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

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 

później zmieniony bez jego zgody. 
 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie. 

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zarządcy Drogi na przejazd pojazdów, których masa całkowita 

przekracza określoną przez Zarządcę nośność drogi, lub dostosować transport do obowiązujących 

ograniczeń tonażu. 

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez 

jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



 

 

5. WYKONANIE ROBOT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

projektowej lub przekazanych w piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w tej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Opracowanie Planu BIOZ 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowania materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót budowlanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

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

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 

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

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

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

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raport 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. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 



 

 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

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

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

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

robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
 

3. posiadają deklarację właściwości użytkowych - wyroby budowlane wprowadzane i udostępniane na 

rynku objęte normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną. 

4. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. . (Dz. U. 

99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

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

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

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

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. [3] 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu, 

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, 



 

 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, [5] 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiar robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. powinien 

zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy. 
 

7.2. Zasady określania rodzaju i ilości robót i materiałów. 

Zasady określania rodzaju i ilości robót podane są w projekcie, odpowiednich specyfikacjach technicznych 

oraz przykładowo wg odpowiednich pozycji KNR oraz KNNR podanych w przedmiarach robót. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi przyjętymi do rozliczenia robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

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

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 



 

 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja ocenie pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonywanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy, 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

7. rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe od 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

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

w SST i w dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 



 

 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, c) doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 10.1. 

Ustawy i rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

6. Warunki Ogólne i Szczegółowe Przetargu 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881 
 

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poż - jedn. tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229 

11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz. zmianami. 

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz. zmian. 

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650) 
 

14. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

15. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

16. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 

17. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

18. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

19. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

20. Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 

21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 

dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 01 - ROBOTY ZIEMNE 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych dla zadania p.n.: 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁKACH 
NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu wykonanie 

robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

• wykopy pod stopy fundamentowe i ławy fundamentowe, 

• zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów, 

• wykonanie zagęszczonych podsypek, podbudów. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST B-00 Część ogólna. 

1.4.1. wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 

która powinna zawierać: 

• rzuty i przekroje obiektów, 

• plan sytuacyjno wysokościowy, 

• sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót, np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp. 
 

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy urodzajnej. 

1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1-3m. 

1.4.4. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 

drogową. 

1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is=pd/pds 

gdzie: 

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 

pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST B - 00 Część ogólna. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B - 00 Część ogólna. 

2.2 Materiały do wykonania podkładów i zasypek. 

Pospółka - kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o uziarnieniu od 0 mm do 32 mm spełniające następujące 

warunki: 

wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m/dobę określona wg PN-

55/B-04492, możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora PN-88/B-

04481 badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - nie więcej ni 0,3 % ( badanie wg PN-78-06714 ), 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-78/B-

06714/26). 

uziarnienie: 

- ziarn pozostających na sicie # 10 mm: co najmniej 15 % 

- ziarn pozostających na sicie # 2 mm: co najmniej 40 % 

- ziarn przechodzących przez sito # 0,075 mm: nie więcej niż 10 % 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 Część ogólna. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 

mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji , urządzenie wiertnicze, itp.), 
 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, itp.). 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00 Część ogólna. 

4.2 Transport materiałów. 

Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu dopuszczonym do ruchu publicznego. Wybór 

środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii (materiału), jego 

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i 

do utylizacji. Pozostawia się Wykonawcy możliwość wariantowego określenia środków transportu gruntu oraz 

załadunku i wyładunku na wysypisku w odl. do 10 km. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 

zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o 

ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2 Wykopy 

5.2.1 Wykonanie wykopów 

Wykop pod stopy fundamentowe projektowanego budynku. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - 

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie przez uprawnionego geologa 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Dno wykopu powinno być równe i wykonane 

do rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej. Ostatnią warstwę wykopów (ok. 20cm) wykonać ręcznie ze 

względu na występowanie gruntów tiksotropowych. Nie należy stosować maszyn i urządzeń wywołujących 

rytmiczne drgania z uwagi na możliwość upłynnienia gruntu. Nie wolno dopuścić do zalania wykopu przez 

wody opadowe. 

5.2.2 Zabezpieczenie skarp wykopów. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych - 2:1, 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:25, 

- w gruntach sypkich - 1:1,5. 

5.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów należy stosować ziemię z wykopów oraz pospółkę żwirowo - piaskową. 

Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest 

zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 15 - 20 cm przy zastosowaniu 

spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia zasypki można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym 

prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia 

winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien 

oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za 

powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 

6.2 Kontrola jakości robót ziemnych 

Sprawdzeniu podlega:- wykonanie wykopu 

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

- stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy zatrudnionych robotników 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 



 

 

- jakość materiału użytego do zasypki, 

- wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem. Pomiary do odbioru 

należy przeprowadzić przy użyciu: 

- łaty 3 metrowej - pomiar równości dna wykopu, 

- niwelatora - pomiar rzędnych, 

- taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora - szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, 

posadowienia fundamentów 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-00 Część ogólna. 

7.2 Zasady ilości robót ziemnych. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

7.3 Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową robót ziemnych 

- dla wykopów - m3 (metr sześcienny), 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00 Część ogólna. Zasady 

rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 

10 Przepisy związane 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia - Terminologia 

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 02 - ZBROJENIE BETONU 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót zbrojarskich dla zadania p.n.: 
 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 
DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 

wykonanie robót zbrojenia konstrukcji występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 

wchodzą wykonanie zbrojenia: 

 

• ław fundamentowych 

• wieńców, słupów, rdzeni, 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie - pręty do zbrojenia betonu gładkie i żebrowane o średnicy do 40mm, Pozostałe 

określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi w ST B - 00 

Część ogólna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiOR i 

poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

2. Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 

zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi materiałami dla niniejszej 

specyfikacji są: 

2.1. Pręty okrągłe żebrowane ze stali AIIIN wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-2/AK:1998 

- średnice prętów 8 - 32 mm 

- granica plastyczności charakterystyczna fyk=410 MPa 

- granica plastyczności obliczeniowa fyd=350 MPa 

- wytrzymałość na rozciąganie ftk=500 MPa 

- wydłużenie (min) 16 % 

- zginanie do kąta 90° brak pęknięć i rys w złączu 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 

prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne : 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich. 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 

mm dla prętów o większych średnicach. 

2.2. Pręty okrągłe gładkie ze stali A-I wg PN-H-84023 

- średnice prętów 6 mm, 

- granica plastyczności charakterystyczna fyk=220 MPa 

- granica plastyczności obliczeniowa fyd=190 MPa 

- wytrzymałość na rozciąganie ftk=310 MPa 

- wydłużenie (min) 22% 

- zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu 

2.3. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiaząłkowego. 

2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępując do wykonania robót fundamentowych winien wykazać się możliwością 

korzystania z n/w sprzętu , gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość robót: 

- środka transportowego do przewożenia stali, 



 

 

- nożyc mechanicznych, 

- giętarki i prościarki do prętów zbrojeniowych, 

- zgrzewarki, 

- spawarki, 

Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP, jak przykładowo osłony 

zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 

powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 

budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. Transport 

4.1 Pręty do zbrojenia betonu powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. - Przed przystąpieniem do wykonania powierzchnię zbrojenia oczyścić z kurzu i rdzy, 

a następnie wyprostować przy użyciu prościarki do prętów. Stal narażoną na chociażby chwilowe 

działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

5.1.1 - cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie przeprowadza 

się przy użyciu nożyc mechanicznych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.1.2. - Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicach d < 12 mm. Pręty 

0 średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

5.1.3. - W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. 

Minimalna odległość krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d 

dla stali A-IIIN. 

W miejscach załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 

pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d W jednym miejscu 

można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy dwukrotnie zmniejszyć rozstaw strzemion. 

5.1.4. - Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie 

1 względem deskowania nie może ulec zmianie. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym - jest niedopuszczalne. 

5.1.5. - Pręty zbrojenia łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach 

większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy 

łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów na - 

przemian. 

5.2. Magazynowanie stali 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 

na poszczególne średnice i gatunki stali. 

5.3. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 część ogólna 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania kontrolne stali 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-H- 93215 

- sprawdzenie masy wg PN-H-93215 

- próba rozciągania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998 

- próba zginania wg PN-H-04408 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 

miejsc kręgu. 

6.2. Tolerancja wymiarów 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 

- otulenie wkładek - zwiększenie grubości o 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny 

- rozstaw prętów w świetle - 10 mm 

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm 

- długość pręta między odgięciami - ± 10 mm 

- miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm 

Obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3 

% 



 

 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich liczby na tym 

pręcie. 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 5 mm 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 20 mm 

6.2.1 wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Stal 

przeznaczona do odbioru musi być zaopatrzona w atest w którym mają być podane: 

- nazwa wytwórcy 

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 

- numer wytopu lub numer partii 

- wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 

- masa partii 

- rodzaj obróbki cieplnej 

6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST B-00 część ogólna 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

8. Odbiór robót. 

8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne 

wyniki. 

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 

Nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy. 

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złączy i długości zakotwień prętów oraz możliwości 

dobrego otulenia prętów betonem. 

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg 

cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy związane. 

PN-H-84023-06/,A1:1996 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki PN-H-93215 - 

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu PN-EN 10002-1+AC1:1998 - Metale. Technologiczna próba 

zginania PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do 

zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

IDT-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania Warunki 

techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B-03 BETONOWANIE KONSTRUKCJI  

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betonowania konstrukcji dla zadania p.n.: 

 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 
DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA 

 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 

wykonanie robót betonowania konstrukcji występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych 

robót wchodzą wykonanie: 

 

• ław fundamentowych 

• wieńców, słupów, rdzeni,, 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2 Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.3 Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

1.4.4 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

1.4.5 Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg w MPa 

1.4.6 Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie Rbg - wytrzymałość uzyskania w wyniku badania na 

ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą 

PN-06250 

1.4.7 Deskowanie (szalowanie): 
 

a) układanie warstwy desek (także ta warstwa) lub blatów systemowych połączonych krawędziami, 

b) wykonywanie, z połączonych w płyty desek lub blatów formy wypełnianej płynnym betonem; stosowane 

przy produkcji elementów budowlanych. 

Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi 

w ST B - 00 Część ogólna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiOR i 

poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

2. Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej materiały do 

zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3. materiałami dla niniejszej 

specyfikacji są: 

2.1. Beton 

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać z betonu klasy C-20/25, podkład betonowy pod posadzki z 

betonu klasy C-8/10. Wymagania do betonu konstrukcyjnego: 

- wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego wykonanego w 

betonowni przystosowanej do masowego dozowania 

- nasiąkliwość nie większa niż 4 % 

- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie większy od 20 % po 

150 cyklach zamrażania i odmrażania. 

- mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię betonu winien 

być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego materiału z wymogami 

określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

specyfikacji są 

Podstawowymi 



 

 

- czas ułożenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien być dłuższy niż 1 godz., a w przypadku 

temperatury powietrza powyżej 20 st. C - 0,75 godz. 

- cement użyty do wykonania betonu musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatków klasy 32,5. 

- przed użyciem cementu do wykonania mieszanki należy wykonać badania dotyczące czasu wiązania i 

zmiany objętości wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. początek wiązania po upływie 60 min. i koniec 

wiązania po upływie 10 godzin. Zmiana objętości wg próby na plackach -normalna. 

- sprawdzenie zawartości grudek. Dopuszczalna zawartość grudek w cemencie - 20 % 

- do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości. Workowany cement 

składować w pomieszczeniach zamkniętych o szczelnym dachu i ścianach. Dopuszczalny okres 

przechowywania cementu w pomieszczeniach zamkniętych - do terminu ważności podanego przez 

producenta. 

2.2. Kruszywo 

- Do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym że marka kruszywa nie powinna być 

niższa od klasy betonu. 

- Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia 

- odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

2.3. Woda 

- Do przygotowania betonu i skrapiania podłoży stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN- 

88/B-32250 -Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw. Można stosować wodę pitną wodociągową 

2.4. Piasek 

Piasek nie powinien zawierać frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm. 

2.6. Deskowanie 

Szalunki pod stopy fundamentowe, belki podwalinowe, wieńce, nadproża, rdzenie wykonać z deskowań 

systemowych drobno bądź wielkowymiarowych. 

2.7. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 część ogólna 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępując do wykonania robot fundamentowych winien wykazać się możliwością 

korzystania z n/w sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania ST jakość robót: 

- samochody do transportu mieszanki betonowej 

- wibratorów wgłębnych do betonu 

- środka transportowego 

- piły tarczowej 

Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 

4. Transport 

4.1 Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności masy i zmian 

w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas trwania 

transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o 

takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe należy transportować mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami"). Ilość 

„gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu; 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze otoczenia:+5° C do+ 15° C, 

- 70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20° C, 

- 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN- 

63/B-06251 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonanie przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienności kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(marki, kotwy itp.), 



 

 

- czystość deskowań, 

- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie, 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

5.2. Deskowanie 

Deskowanie do robót betonowych powinno być wykonane w taki sposób aby mogło przenosić obciążenia 

wywołane: 

- masą własną oraz masą sprzętu użytego do robót betonowych 

- masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od opuszczanej 

mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania 

- masą zbrojenia konstrukcji 

- masa robotników zatrudnionych przy robotach 

Wykonane deskowanie w którym będzie układana masa betonowa powinno być szczelne, nie powinno się 

odkształcać pod wpływem powyższych obciążeń. 

5.3 Betonowanie 

5.3.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonywania elementów konstrukcyjnych, może być 

produkowana wyłącznie przez wyspecjalizowaną, która zapewni spełnienie w sposób ciągły wymagań 

jakościowych określonych w ST i powołanych normach. W przypadku, gdy wytwórnia samodzielnie 

przygotowuje recepturę betonu na podstawie wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i ST, 

wówczas odpowiada w pełni za uzyskanie wymaganych właściwości betonu. W przypadku, gdy wytwórnia 

przygotowuje mieszankę betonową na podstawie receptury przekazanej przez Wykonawcę, wówczas 

odpowiada za zgodność przygotowanej mieszanki z recepturą. 

W przypadku wyrobu betonu na placu budowy należy przestrzegać wymagań: 

- dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%, 

- dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności, 

- dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2% 

- urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez 

wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni, 

- konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be, 

- badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się wyłącznie w 

warunkach budowy 

5.3.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m, od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocy rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m), Przy wykonywaniu elementów 

konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 

następujące zalecenia: 

- w fundamentach, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 

bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 4cm, zagęszczając ją wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem, należy stosować wibratory 

wgłębne. 

- Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 

5.3.3. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk., po czym wyjmować powoli w 

stanie wibrującym, 

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 4- 0,7 m, 

- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

- Czas zagęszczania wibratorami powierzchniowymi lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sęk. 

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 

do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak. 

5.3.4. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 

starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 



 

 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy za czynu 

cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 

układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 

później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 

wyższa niż 20° C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 

należy, unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.3.5. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5° C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5° C, jednak 

wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili układania i zabezpieczania 

uformowanego elementu przed utratą ciepła, w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 

betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż +35° C. Przed przystąpieniem do 

betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 

powierzchni świeżego betonu. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 

betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.3.7. Pielęgnacja betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż+5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 

dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15° C i wyższej, beton 

należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 

jak wyżej. Nanoszenie błon nieprzepuszcząjących wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej a także, gdy nie są stawiane wymagania odnośnie 

jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania be tonu powinna spełniać wymagania 

normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami, przynajmniej do chwili uzyskania przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normąPN-63/B-

06251). 

5.3.8 Wykańczanie powierzchni betonu. 
 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia są niedopuszczalne, 

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że ich rozwartość nie przekracza 0,1 

mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min 1,0cm, a długości rys nie przekraczają: 
 

- podwójnej szerokości belek i 1,0 m - dla rys podłużnych, 

- połowy szerokości belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych, 
 

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 1,0 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni betonowanej, 

e) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm, 

f) Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchyle nie 

równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m, nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

g) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 

wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm, 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione betonem cementowym wykonanym wg 

specjalnej technologii. Do naprawy uszkodzeń powierzchni betonu dopuszcza się stosowanie innego niż 

podano wyżej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 



 

 

6.1. Badanie kontrolne deskowań. 

Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenie: 

- jakości użytych materiałów 

- dopuszczalnych odchyłek od projektowanego położenia 

- szczelności deskowania 

- powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 

6.2. Badania kontrolne betonu 

Badania powinny obejmować: badanie: 

- składników betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki) 

- mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza) 

- badanie betonu ( wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, przepuszczalność wody) 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 50 m3 betonu 

- 1 próbka na 100 zarobów 

- 3 próbki na dobę 

- 6 próbek na partię betonu 

Próbki bada się i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli pobrane próbki wykażą 

wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 

wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie, w 

przeciwnym wypadku dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz nie rzadziej niż: 

- 3 razy w okresie wykonywania obiektu, 

- 1 raz na 5000 m3 betonu. 

Liczby próbek do jednego oznaczania nasiąkliwości betonu nie powinny być mniejsze niż: 

- 3 w przypadku próbek o kształcie regularnym, 

- 5 w przypadku próbek o kształcie nieregularnym, przy czym pobiera się je z różnych losowo wybranych 

miejsc konstrukcji lub wyrobów. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. W 

tym przypadku badanie należy wykonać na co najmniej 5 próbkach, pobranych z wybranych losowo różnych 

miejsc konstrukcji, reprezentujących jakość danego betonu, po 28 dniach dojrzewania. Wymiary próbek 

oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania - wg PN-88/B-06250. 

Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać9%. 

6.3. Tolerancja wykonania. 

6.3.1 - deskowania 

- odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości - nie większe niż 2 mm 

- od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań - 3 mm 

- dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi fundamentu - ± 15 mm 

- dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi ściany, belki lub podciągu - ± 10 mm 

- dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego do 50 cm - ± 5 mm 

- dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - ± 7 mm 

- dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego ponad 80 cm - ± 10 mm 

- dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych belek i płyt ± 15 mm 

6.4. pozostałe zasady wg p.6. ST B-00 część ogólna 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

8. Odbiór robót. 

8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki. 

Odbiorowi podlegają: 

- deskowanie 

- zbrojenie 

- wykonanie elementów konstrukcyjnych 

- wykonanie izolacji 

- jakość betonu 

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg 

cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 



 

 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. PN-B-19701 

Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności PN-8 7/B-01100 

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy l określenia. PN-86/B-06712 Kruszywa 

mineralne do betonu. 

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. PN-

88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek do betonu. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-74/B-0626] Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie. 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu "N". 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 04 - NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE I PODBUDOWY 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru nawierzchni i podbudów dla zadania p.n.: 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁKACH 

NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

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

podłoży i posadzek występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

•   wykonanie terenów utwardzonych z kostki (podbudowy, nawierzchnie) 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiOR, poleceniami 

Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

2. Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 

wykonania podsypek, podkładów oraz posadzek wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi materiałami dla 

niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Woda. 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Kostka betonowa gr. 6 cm 

2.3.1. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 

 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.3.2. Wytrzymałość na ściskanie. 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.3.3. Nasiąkliwość. 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 

więcej niż 5%. 

2.3.4. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 

[2]. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe 

niż 20%. 

2.3.5. Ścieralność. 



 

 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej 

niż 4 mm. 

2.4. Płytka chodnikowa fazowana betonowa gr. 8 cm do układania ażurowego 

2.4.1. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Płytka produkowana jest w wymiarze grubości: 

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.  

Parametry płytki 50x50 cm 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

Kolory płytki produkowanych aktualnie w kraju to: szary. 

2.4.2. Wytrzymałość na ściskanie. 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.4.3. Nasiąkliwość. 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 

więcej niż 5%. 

2.4.4. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 

[2]. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe 

niż 20%. 

2.4.5. Ścieralność. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej 

niż 4 mm. 

 

2.5 Podbudowa cementowo - piaskowa  

Podbudowę cementowo – piaskowa o wytrzymałości  Rc=7,5 MPa. Zastosować kruszywo 0/8 i cement wg PN-

B-19701:1997 Podsypkę należy wykonać w węźle betoniarskim. 
 

3. Sprzęt 

3.1 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 

Mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca 

przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowych co najmniej 30 kN/m, ewentualnie walców 

wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18kN/m lub płytowych zagęszczarek 

wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

•innego sprzętu niezbędnego do wykonania robót zaakceptowanego przez Inspektora, 

•wibratory płytowe do zagęszczenia, mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone na szynie lub 

krawężnikach do wyrównania podsypki z piasku. 

4. Transport 

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Układanie nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych 

Z uwagi na wybór dwóch kolorów płytki należy układać ażurowo naprzemiennie, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Płytki układa się na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm  w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić ziemią, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych płytki przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z płytek stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z płytek betonowych  nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 

uzupełnić ażur ziemią urodzajną i zasiać trawą. 

5.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 



 

 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 

6.2. pozostałe zasady wg p.6. ST B - 00 część ogólna. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

8. Odbiór robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek dokonuje się odbioru robót ulegających zakryciu, 

którego elementem są podłoża, odbioru częściowego w trakcie wykonywania robót, oraz odbioru końcowego. 

Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i powinien obejmować badania 

określone w pkt. 6.1. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania dotyczące wykonania posadzek wymienione w pkt. 6.2. 

niniejszego opracowania. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.1. i 

dla posadzek określonymi w pkt. 5.2 do 5.4. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty posadzkarskie za wykonane 

prawidłowo. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg cen 

skalkulowanych przez Wykonawcę. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy związane 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie PN-EN 

13139:2003 Kruszywa do zapraw 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. PN-B-

06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu PN-B-19701:1997 Cementy 

powszechnego użytku 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E.10% Grupa B III 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. Aprobaty 

techniczne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 05 - ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE I 

TERMICZNE 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót zbrojarskich dla zadania p.n.: 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 

DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

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

wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. Roboty obejmują wykonanie: 

Izolacje termiczne i akustyczne: 

■ pozioma w posadzce na gruncie budynku - styropian EPS 100-038, gr. 10 cm, 

■ poziome w stropach na parterem - wełna mineralna gr.20cm o gęst. min. 40kg/m3 między belkami 

stropowymi + wełna mineralna gr. 5cm pomiędzy rusztem stalowym, A=0,039W/mK 

■ pionowe ścian zewnętrznych – styropian EPS 80-036  A=0,036 W/mK    grubości 14 cm 

■ pionowe ścian zewnętrznych cokołowych - polistyren ekstrudowanym XPS A=0,036 W/mK, 

gr. 14 cm 

■ nadproże otworu witryny (za kasetą rolety) - XPS A=0,036 W/mK, min 6 cm 

■ izolacja termiczna kominów - obłożenie styropianem EPS 70-040 fasada gr. 6cm 

■ pas 0,6m ścian szczytowych od strony poddasza nieogrzewanego - wełna mineralna A=0,036 W/mK gr. 16  

 

Izolacje wodochronne 

 

■  Izolacja pozioma ław fundamentowych i ścian fundamentowych – na zaimpregnowanym 
podłożu  z głęboko penetrującego roztworu gruntującego + 1x papa termozgrzewalna podkładowa 

■  Izolacja pionowa ścian cokołu  –  1x papa termozgrzewalna podkładowa 

■ Izolacja pionowa ścian fundamentowych od strony zewnętrznej - z dyspersyjnych mas 
asfaltowo-kauczukowych w grubości warstw 4mm ułożonych na rozcieńczonym wodą1:1 środku 
gruntującym z dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowych . 

■ Izolacja pionowa ścian fundamentowych od strony wewnętrznej -  rozcieńczonym wodą1:1 
środku gruntującym z dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowych . 

■ Posadzki na gruncie wykonana z dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowych tworzonych w 
postaci wodnej emulsji asfaltów, kauczuków i dodatków modyfikujących na podkładzie gruntującym 
z rozcieńczonych z wodą 1:1 dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowych + na styropianie 1x folia 
czarna budowlana 0,2 mm 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1  Roboty  izolacyjne  - wszystkie  prace  budowlane  związane  z wykonaniem  izolacji 

przeciwwilgociowych i termicznych zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. Pozostałe 

określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi w ST B - 00 

Część ogólna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiOR i 

poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

2. Materiały. 

Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są: 2.1 

Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę termozgrzewalną na włókninie 

poliestrowej 250g/m2 modyfikowana SBS. a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Dopuszcza się pudrowanie i 

piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe 

na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 

poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

- wymiary papy w rolce 

- długość: 5 m ±0,20 m 

- szerokości m ±1 cm 
 

2.2.2. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.3. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-2 



 

 

2.2.4. Folia czarna budowlana  - do izolacji poziomej podłogi 

2.2.5. Masa dyspersyjna wodno - bitumiczna nie powodująca destrukcji styropianu i polistyrenu 

ekstrudowanego przy bezpośrednim kontakcie - do izolacji ścian fundamentowych 
 

2.2 Izolacje termiczne. 

2.2.1 Wełna mineralna szklana wg PN-EN 13162:2002. Stosowane 

jako niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna: 

- stropodachów wentylowanych i poddaszy, 

obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,20 [kN/m3] 

współczynnik przewodzenia ciepła A.D = 0,036 [W/mK] klasa reakcji na 

ogień A1. wg EN 13501-1 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 

materiał powinien być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się 

stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod 

warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów 

wymienionych powyżej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i 

użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej 

eksploatacji obiektu. 
 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie 

wymagania przepisów BHP. 

4. Transport 

4.1. - transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. - izolacje przeciwwilgociowe - masa dyspersyjna - wodno - bitumiczna 

Podłoże na które będzie nakładana izolacja powinno być związane i wysezonowane. Podłoże zagruntować 

gruntem rozcieńczonym z wodą w proporcjach podanych przez producenta (nie stosować gruntów 

rozpuszczalnikowych) i poczekać do jego wyschnięcia. W czasie wysokich temperatur, przed rozpoczęciem 

gruntowania, podłoże należy zwilżyć. Stosować na zimno. Przed użyciem dokładnie wymieszać używając 

mieszadła wolnoobrotowego. Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy 

nakładać po wyschnięciu poprzedniej, prostopadle do kierunku nakładania poprzedniej warstwy, Wszystkie 

kąty należy zbroić za pomocą tkaniny technicznej. Odczekać kilka dni aby z całej grubości powłoki 

odparowała wilgoć i ewentualnie ostrożnie obsypać ziemią, aby nie uszkodzić warstwy izolacji. Nałożyć 

minimum 2 warstwy zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.2. - izolacje termiczne - wełna szklana 

Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno suchym. 

- warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Maty z wełny mineralnej należy układać na 

styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte na miarę, bez ubytków i wyszczerbień. 

- izolację stropu wełną szklaną gr. 20 cm układać na uprzednio ułożonej izolacji paroszczelnej z folii 

polietylenowej gr. 0,2 mm. Paroizolację układać szczelnie na całej powierzchni. Łączenia folii wykonywać 

poprzez klejenie zakładów taśmą dwustronną. Szerokość zakładu min. 10cm. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 80-036  grubości 14 cm 

5.3. - Pozostałe zasady - wg p. ST B - 00 Część ogólna. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 6.1. 

materiały izolacyjne 

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 

- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową 

, oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

- Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 



 

 

 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

8. Odbiór robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

Roboty wg SST B - 07 podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg 

cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy związane 

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-

24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno PN-B-

20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie PN-EN 

13162:2002 - Wełna mineralna PN-EN 13163:2004 - Styropian Aprobaty 

Techniczne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 06 - ROBOTY MUROWE 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót zbrojarskich dla zadania p.n.: 
 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁKACH 

NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu wykonanie 

robót murowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych grubości 25 cm i 12 cm 

-  wykonanie ścian trójwarstwowych z bloczków z betonu komórkowego gr 24cm klasy M400 na zaprawie 

cementowo-wapiennej. Ścianę osłonową z cegły klinkierowej kotwionej do ściany konstrukcyjnej w rozstawie 

określonym przez producenta klinkieru uzależnionym od ciężaru oraz modułu cegły. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót murowych zgodnie z 

dokumentacją kosztorysową. 

1.4.2. Konstrukcja murowa - konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 

elementów murowych zaprawą murarską, 

1.4.3. Element murowy - drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 

wznoszenia konstrukcji murowych, 
 

1.4.4 Zaprawa budowlana - mieszanina nieograniczonego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 

technologicznych, jeżeli są wymagane 

1.4.5 Marka zaprawy - symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie w MPa, wg 

obowiązujących norm przedmiotowych 

Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi w 

ST B - 00 Część ogólna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiOR i poleceniami 

Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

2. Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 

wykonania robót murowych. Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są: 

2.1 Elementy murowe 

Wymagania ogólne 

Odbiór techniczny elementów i ich podział na gatunki powinien być przeprowadzany w wytwórni. Na budowie 

elementy sprawdza się wyrywkowo, dokonując oględzin kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii 

materiału w celu zbadania, czy cechy ogólne elementów odpowiadają warunkom określonym dla 

poszczególnych gatunków materiału. 

 
2.2 Bloczki betonowe 

Bloczki wykonane z masy betonowej  klasy B-15    typu  M6  powinny mieć kształt prostopadłościanu o 
wymiarach długość 38cm, szerokość 25cm, wysokość 12cm. Bloczki muszą spełniać wymagania normy BN-
80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. Bloczki  służą do wznoszenia  ścian  konstrukcyjnych -  
ścian  fundamentowych wykonywanych poniżej terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych. 

2.3 Bloczka betonu komórkowego gr. 24cm 

- klasa: M400, 

- masa: ok. 10,5 kg, 

- zużycie na 1m2 muru: 

- dla grubości 240 mm - 22,0 szt., 

- współczynnik przewodzenia ciepła: A=0,199, 

- zastosowanie: ściany nośne budynku 



 

 

2.4 Cegła klinkierowa 

Cegła klinkierowa ręcznie formowana nierównomiernie gr. 12 cm 

- klasa 250 

-  wymiary 25x12x6,5 cm 

2.5  Zaprawa 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do 

robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 

mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy 

stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

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

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

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

2.5 Piasek 

Nie powinien zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0mm, piasek 

gruboziarnisty 1.0-2,0 mm. 

2.6. Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego do skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Można stosować wodociągową wodę 

pitną. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu właściwego dla danego asortymentu robót. Sprzęt powinien być 

sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 

4. Transport 

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. Wszelkie materiały przewożone na 

paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich 

górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Wymagania przy wykonywaniu robót murowych - Mury z bloczków betonowych  

1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając 
zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
3. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
4. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych 
części murów nie powinna przekraczać 3 m. dla murów z bloczków i pustaków. 

5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
6. Każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 

7. Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem,  dla ścian z 
bloczków betonu komórkowego 50cm nad terenem. 
8. Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem stosowania środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w odpowiednich 
przepisach. 
9. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych. 

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych - Mury z bloczków z betonu komórkowego 

Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawa w trakcie wznoszenia murów. Grubość spoin poziomych 

powinna wynosić 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niz. ±3 mm. 

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Mury powinny być tak wykonane, aby ich powierzchnie były 

zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się powierzchni były w przybliżeniu 

liniami prostymi. 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy 

przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez 

oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Pomiaru długości i wysokości mur należy dokonywać taśma stalową, zaś grubości murów i wymiarów otworów 

— przymiarem. 

W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować zbrojenie z bednarki 

lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi 

za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70 mm. Liczba cegieł połówkowych 

użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15%. 

5.3. Pozostałe zasady wg ST B - 00 część ogólna 

6. Kontrola jakości robót 



 

 

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Inspektor nadzoru 

może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów wymiarowych 

- pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów 

muru. 

6.1 Sprawdzenie materiałów i wyrobów. 

Sprawdzenie właściwości dostarczonych materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i 

wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 

- w zaświadczeniach z kontroli, 

- w zapisach w dzienniku budowy, 

- w innych dokumentach. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 

zgodności. 

Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 

norm i aprobat technicznych. 

Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, 

wymiarowi asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji 

technicznej. 

6.2. Sprawdzanie konstrukcji murowych 

Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z ustaleniami należy 

przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie grubości spoin i ich 

wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. 

W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej 

ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy 

założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić 

przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz 

na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z 

dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy przeprowadzać 

za pomocą pionu murarskiego przymiaru z podziałką milimetrową. Sprawdzenie pionowości powierzchni i 

krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian poszczególnych kondygnacji należy 

przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy 

przeprowadzić z pomocą poziomicy murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o 

długości powyżej 20 m - za pomocą niwelatora. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, przerw 

dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. Sprawdzenie liczby 

użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy przeprowadzać w trakcie robót i na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST B - 00 część ogólna 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. Ilości poszczególnych elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów 

pomierzonych w naturze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 

7.2. Zasady ilości robót określane do robót murowych 

Powierzchnie oblicza się według rzeczywistych wymiarów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 

7.3 Jednostki obmiarowe: 

W [m3] mierzy się: 

 powierzchnię ścian fundamentowych 

W [m2] mierzy się:  

powierzchnię ścian z bloczków betonu komórkowego 

 

8. Odbiór robót. 

8.1 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych . 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 



 

 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. Wszystkie opisane 

roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2 Dokładność wykonania robót murowych. 

Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

- ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji 

- ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 

Grubość murów - w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym 

dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. 

murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 

- dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegły wielkości tych odchyłek 

powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, 

dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły. 

Gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny 

podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg cen 

skalkulowanych przez Wykonawcę. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. 

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

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 

- PN-86/B-30020 - Wapno 

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

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu 

komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- Metody badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015 3:2000, PN-EN1015-

4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 

- Metody badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 7729:2000, PN-EN772-

10:2000 

- PN-89/B-10425 -Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze. 

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych, wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 07 - STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót zbrojarskich dla zadania p.n.: 
 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 
DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją zadania jak w 
p.1.1. tj. wykonanie: 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. 
- montaż stolarki okiennej z ciepłych profili PCV 
- montaż rolet antywłamaniowych zewnętrznych 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót montażu stolarki drzwiowej stanowią dokumenty wyszczególnione w ST B-00 Część 
ogólna. 

2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są wyroby do 
wykonania montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 

2.1 Stolarka okienna, - witryny z PCV 

- profile ciepłe z PCV, trójkomorowe, trzykwaterowe w kolorze szarym RAL 7046 , 

- szklenie trójszybowe szkłem przeziernym lub mlecznym, 

- naświetla wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym, 

- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna UW<1,3 W/m2K, 

- współczynnik przenikania ciepła dla szyby Ug<1,0 W/m2K, 
 

2.2 Drzwi zewnętrzne aluminiowe 

2.2.1 Drzwi zewnętrzne główne 

- aluminiowe, wzmocnione, z samozamykaczem i blokadą skrzydła pasywnego, 

- szklenie trójszybowe szkłem bezpiecznym, przeziernym, współczynnik U=1,7 W/m2K 

- z przekładką termoizolacyjną, 

- lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7046 

- Drzwi winny być wyposażone w kompletne okucia drzwiowe tj. klamki, zamki rolkowe z wkładką 

bębenkową, ograniczniki, siłownik samozamykający. Okucia powinny być mocowane do elementów 

drzwiowych w sposób określony przez producenta okuć 

- Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M- 

2138. 

- Uszczelki z EPDM 
 

2.3 Drzwi wewnętrzne typowe, płytowe 

- skrzydła drzwiowe płytowe pełne lub z szybą, 

- z wypełnieniem z płyty wiórowootworowej - fabrycznie wykończone, 

- laminowane CPL 0.5 mm z klamkami i zamkami wpuszczanymi wieozastawkowymi. 

- Do sanitariatów skrzydła drzwiowe szklone szkłem bezpiecznym ornamentowym, z kratkami lub 

tulejami wentylacyjnymi o łącznej powierzchni 0,22 m2,z klamkami i zamkami łazienkowymi 
 

 

 

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej określone w dokumentacji projektowej należy traktować wyłącznie 

jako wartości orientacyjne, które nie mogą zostać użyte jako wielkości zamówieniowe. Wykonawca przed 

dokonaniem zamówienia nowej stolarki zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji z natury jej ilości 

i wielkości i odpowiednim przygotowaniu otworów. Przygotowane przez Wykonawcę na podstawie 

pomiarów z natury zestawienie zamówieniowe stolarki należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. Zamówienia można dokonać po ostatecznej (pisemnej) akceptacji Inspektora. 

2.4. Okucia budowlane 



 

 

a) Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe. 

b) Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm 

wymaganiom określonym w aprobatach technicznych i świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 

wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

c) Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

2.5 Podokienniki zewnętrzne 

Wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,55mm w kolorze szarym, z odpowiednim 

wyprofilowaniem, wyraźnie zamocowane w narożach, z odpowiednimi wykończeniami bocznymi. 
 

2.6 Podokienniki wewnętrzne 

Wykonane z aglomarmuru gr. 2cm barwione w masie, 
 

2.7.Rolety antywłamaniowe 

• Rolety antywłamaniowe w systemie adaptacyjnym zainstalowane w otworze witryny wejściowej 

mocowane do czoła wieńca. 

• Proponowany system rolet antywłamaniowych: Aluprof BKR / SK z aluminiowym profilem 

kratowym PET52 

• Kaseta kolorze szarym - RAL 7046 

 

2.8  materiały uzupełniające ( wymagane atesty producentów) 

- pianka montażowa poliuretanowa 

- pianka montażowa p.poż. 

- kołki rozporowe metalowe 

- kotwy metalowe 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 

uchwytowo - osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 

braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

stolarki budowlanej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 

4. Transport 

4.1. - Stolarka powinna być przewożona w pozycji w jakiej będzie wbudowana. Przy przechowywaniu i 

składowaniu stolarki miejsca oparcia i podparcia powinny być wyłożone materiałem amortyzującym 

wstrząsy. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Transportowane elementy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy  

mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  zabezpieczone  przed uszkodzeniami, 

przesunięciem lub utratą stateczności. 

Wszystkie elementy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

5. Wykonanie robót 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży do których ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzeniu powierzchni, ościeża 

należy naprawić i oczyścić. Stolarka powinna być przenoszona lub podnoszona w pozycji takiej w jakiej 

będzie wbudowana. Składowane materiały powinny być zabezpieczone przed : 

- promieniowaniem słonecznym; 

- opadami deszczu i śniegu; 

- podmuchami wiatru oraz oddalone od urządzeń grzewczych minimum 1m 

5.1. Montaż stolarki PCW 

1. Ustawienie w otworze. 

Przed przystąpieniem do wbudowania stolarki należy sprawdzić czy elementy są wykonane odpowiednio do 

istniejących lub nowych otworów i zapewniają luz między ościeżnicą a murem: szerokość 15-30 mm, 

wysokość 30-50 mm. 

2. Wbudowanie w otworze. 

W sprawdzony i przygotowany otwór wstawia się ościeżnicę (bez skrzydeł) i unieruchamia za pomocą 

klocków podporowych (podpierające ramę od spodu) i dystansowych (do ustawienia ramy względem ścian 

bocznych). Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych 

oraz głębokość usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego lub zewnętrznego lica ściany. 

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być 

usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych (klocki podporowe muszą być wykonane z 

drewna twardego lub systemowe z twardego PCW). 

3. Zamocowanie w otworze. 

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy z zachowaniem zasad: 



 

 

- odstęp między punktami mocowania max 600 mm 

- odstęp od narożnika wewnętrznego kształtownika - min. 150 mm 

- odstęp od krawędzi słupka i ślemienia - min. 150 mm 

Podstawową techniką mocowania jest montaż za pomocą kotew montażowych, które jednym końcem 

przytwierdza się do zewnętrznej ścianki ościeżnicy np. przez zakleszczenie w specjalnym wyżłobieniu. 

Drugim końcem kotwę montuje się do ościeża za pomocą kołków lub śrub o średnicy co najmniej 8 mm. 

Zamiennie dopuszcza się mocowanie za pomocą tulei rozprężnych, kołków rozporowych (dybli) lub 

wkrętów (śrub) wprowadzanych do ościeża przez przewierconą ościeżnicę. Uwaga! Dolny profil ościeżnicy 

można mocować wyłącznie za pomocą kotew montażowych. Po zamocowaniu ościeżnicy należy na niej 

zawiesić skrzydła. 

4. Uszczelnienie i prace wykończeniowe. 

Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ościeżem wykonuje się za pomocą pianki poliuretanowej w 

taki sposób, by pianka po spęcznieniu wypełniła całą szczelinę, nie rozlewając się jednak na boczne 

powierzchnie ościeżnicy. Przy wyborze pianki montażowej należy uwzględnić temperaturę przy jakiej będzie 

wykonywany montaż. W okresie zimowym należy bezwzględnie stosować piankę przystosowaną w niskich 

temperaturach (należy przestrzegać zalecenia producenta pianki). Osadzone okno po zmontowaniu należy 

dokładnie zamknąć. Montaż może być prowadzony w temperaturze do - 10°C. Po zawiązaniu pianki obciąć 

nadmiar równo z ramą okna i sprawdzić sprawność działania skrzydeł i dokonać ewentualnej regulacji. Przy 

wykonywaniu robót tynkarskich po zamontowaniu okien muszą być one zabezpieczone przed zabrudzeniem 

i zarysowaniem taśmą lub folią zabezpieczającą. Podokiennik od zewnątrz zamocować nie zakrywając 

otworów odwadniających. Po wykonaniu wszystkich prac związanych z wbudowaniem, montażem, 

wykończeniem wszystkie elementy okien należy wyczyścić odpowiednimi środkami oraz usunąć taśmę 

zabezpieczającą. Folie ochronną należy zerwać najpóźniej po upływie 3 miesięcy od zamontowania okna. 

Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą. Ruch skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania o inne części okien. Konstrukcja 

powinna być sztywna i nie ulegać odkształceniom w czasie użytkowania. Osadzenie parapetów wykonywać 

po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.3 pozostałe zasady wg p.5. ST B - 00 Część ogólna 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badanie gotowych wyrobów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów 

- wykończenia powierzchni 
- zabezpieczenia antykorozyjnego 
- połączeń konstrukcyjnych 
- prawidłowego działania części ruchomych 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.2 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżnicami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją Ogólne zasady kontroli jakości 

robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00 Część 

ogólna. 

8. Odbiór robót. 

Odbiór robót przeprowadza się poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania czynności wymienionych w 

p. 6.2 niniejszej specyfikacji. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg 

cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy związane. 

PN-B-10085.2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-

10180- Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-75/B-94000- 

Okucia budowlane. Podział. PN-87/B-06200 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 08 - TYNKI 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót zbrojarskich dla zadania p.n.: 
 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁKACH 
NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót tynkarskich objętych realizacją 

zadania jak w p. 1.1. t j. 

- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

w dokumentacji kosztorysowej. 

Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi nomami i określeniami podanymi w ST 

B - 00 Część ogólna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

1.6. Tynki zwykłe i okładziny. 

- ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 

podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-73/B-

10100. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 2.1. Woda 

Do przygotowania zaprawy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 •   Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw. Można stosować wodę pitną wodociągową 

2.2. Piasek 

Piasek nie powinien zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty bez domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1.0-2,0mm. 

2.2.1. do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 

2.2.2. do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 

0 prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Wapno - PN-86/B-30020 do zapraw stosować wapno suchogaszone. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 

Do zapraw murarskich stosować: piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 25 z dodatkami, wapno 

suchogaszone. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki 

zaprawy, zgodnie z normą PN-90/B-14501. Przygotowanie zapraw winno odbywać się mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj w 

okresie około 3 godzin. 

3. Sprzęt. 

Stosować sprzęt dostosowany do rodzaju robot. 



 

 

Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 

4.1.1. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-8/6731-08. 

Cement i wapno workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu, odpowiednio zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Tynki cementowo - wapienne kat. III 

- Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego (jeżeli to jest możliwe). Tynki należy wykonywać w temperaturze nie 

niższej niż +5°C pod warunkiem że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych W okresie wysokich 

temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 

1 twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy licach zewnętrznych na 

głębokość 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do uzupełnienia tynków, podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 

należy zwilżyć wodą. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynków z roztworów soli przenikających z 

podłoża. 

- trwałe  ślady zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 pkt 6. 

6.1. tynki i gładzie - badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone wg normy PN-70/B- 

10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań: 

• prawidłowość przygotowanego podłoża, 

• przyczepność tynków do podłoża, 

• grubość tynku, 

• wygląd zewnętrzny tynków. 

6.2. zaprawy 

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

sposób podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisane do dziennika budowy. 

6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacji projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

8.1.Tynki i gładzie 

8.1.1. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki. 

8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolowanej łaty. 



 

 

8.1.3. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb nie 

więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb 

i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 

8.1.4. Niedopuszczalne są wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i odparzenia. 

8.1.5. Wymagania dla gładzi tak jak dla tynków kat. IV. 

9. Podstawa płatności (rozliczenia robót). 

Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg cen 

skalkulowanych przez Wykonawcę. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy związane. 

PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. PN-88/B-

32250- Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw PN-B-19701:1997 - 

Cementy powszechnego użytku PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. 

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

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

PN-70/B-10103 - Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-3002D - Wapno 

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane zwykłe. 

Aprobaty techniczne: AT-15-4499/2001 

Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 08 – SUFITY PODWIESZANE 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót dla zadania p.n.: 
 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 
DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 

• przygotowaniem materiałów do montażu 

• montażem stelażu i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

• kontrolą jakości robót i materiałów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

• płyta gipsowo-kartonowa - płyta gipsowo-kartonowa  ognioodporne 

• ruszt metalowy -  podwieszanych sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe winny spełniać wymagania BN-86/6743-02 
2.1.1. Asortyment płyt gipsowo-kartonowych . 

           Do wykonania sufitu podwieszonego przewidziano dwie warstwy płyty ognioochronnych  grub.l2,5mm. 

 2.2. Wkręty do płyt. 

2.2.1. Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym wg PN-92/M-83/02 o średnicy 2:3 mm i 
długości 12:18 mm . Wkręty powinny być ocynkowane . 

2.3. Gips budowlany. 
2.3.1.Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno -gipsowym 0,65 : 0,75 . 
2.3.2. Szpachlówka   gipsowa   powinna   być   wykonana   przez   zarobienie   wodą  gipsu szpachlowego. 

2.4. Profile stalowe do  stropów podwieszonych . 
2.4.1. Profile o symbolu literowym ,,LP’   zimno gięte z blachy ocynkowanej grub. 6 mm, spełniające wymagania 

niemieckiej normy DIN18182. 
2.4.2. Profile o symbolu literowym „C” o wymiarach zimno gięte z blachy jw. 
 2.5. Filc bitumizowany. 

2.5.1 Filc bitumizowany z wełny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno giętych. 
2.6. Taśma papierowa perforowana . 

2.6.1. Taśma papierowa perforowana szer.  50  mm grub. 0,2 mm  na połączenia płyt 
warstwowych. 

2.7. Kołki mocujące profile . 
 

2.7.1. Kołki mocujące wstrzeliwane z nabojem i osłoną lub rozporowe. 
 

3. SPRZĘT. 
Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.0.3. 

 

4. TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania stropów podwieszonych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ 
Wymagania ogólne „ pkt. 0.0.4. oraz pkt. 0.0.0.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. 0.0.5. 

5.1. Wymagania ogólne. 
5.1.1. Wykonanie pokrycia sufitu płytami gipsowo-kartonowymi oraz wypełnienie stropów płytami z wełny 

prasowanej może być rozpoczęte w pomieszczeniach dopiero po: 
5.1.1.1. Zakończeniu wykonanych na mokro robót tynkarskich na ścianach  w pomieszczeniach, w 

których będą one montowane . 
5.1.1.2. Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych ( wodociągowych kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelności przewodów, ale przed założeniem 
armatury oświetleniowej ( wyłączniki, kinkiety itp.) 

5.1.2. Warunki cieplno-wilgotnościowe 
5.1.2.1. Wykonanie suchych tynków należy prowadzić w pomieszczeniu przy temperaturze nie niższej 



 

 

niż 15 st.C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 60% z tym, że okładziny bez spoinowania 
mocowane na wkręty mogą być osadzone już przy temperaturze nie niższej niż 5 st.C. 

5.1.3 Przygotowanie podłoży. 
Sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być montowane płyty gipsowo-kartonowe powinny 
stanowić podłoże sztywne i o równej powierzchni. 

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie powinno być 
większe niż 3 mm na l m i 10 mm na całej długości lub szerokości. Odchylenie od pionu na wysokość i 
całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm . 

5.1.3.2 Konstrukcja sufitu przed ułożeniem suchych tynków powinna być oczyszczona z kurzu, 
nacieków zaprawą i innych zanieczyszczeń . Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 

 
5.1.4. Ciecie płyt. 

5.1.4.1. Płyty gipsowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150 : 200 mm 
poruszanej z szybkością około 2700 obr/min., ręcznie piłą stolarską lub ostrym nożem . Powstające po 
przecięciu krawędzie płyt powinny być bez szczerb . 

5.1.5. Mocowanie płyt tynkowych . 
5.1.5.1. Mocowanie płyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywać się za pomocą wkrętów np. 

samogwintujących wg PN 92/M-83 102.. Rozstaw wkrętów po winien być nie większy niż 30 cm, a ich 
odległość od krawędzi powinna wynosić 10 : 15 mm . Łebki wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby 
wgłębiły się w licowane powierzchnie płyt., ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie nieco 
wgniatać w gips. 

5.1.6. Spoinowanie. 
5.1.6.1. Płyty tynkowe mają być układane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyż mają one naśladować 

zwykły tynk. 
5.1.6.2.Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić 

gęstym zaczynem gipsowym . Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać rzadkim zaczynem do lica 
płyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu taśmy samoprzylepnej . Po stwardnieniu przeszlifować papierem 
ściernym. 

5.2 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać : 

• sufity z płyt g-k grub. 12,5mm z pokryciem dwuwarstwowym jednostronnie na ruszcie metalowym 55 
-02 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.6. 

6.1. Badania. 
Podstawę do odbioru technicznego stropów podwieszonych stanowią następujące badania: 

6.1.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną przeprowadza się przez porównanie wykonanych 
stropów podwieszonych z projektem technicznym i stwierdza zgodność za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru  

 
6.1.2. Sprawdzenie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie kontroli odpowiednich 

zaświadczeń ( atestów ) lub świadectw dopuszczania do stosowania w przypadku materiałów 
nieznormalizowanych 

6.1.3. Sprawdzenie podłoży ( rusztów) przeprowadza się porównanie jakości i prawidłowości 
ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 

6.2.4. Sprawdzenie prawidłowości założenia płyt przeprowadza się przez porównanie tych robót z 
wymaganiami pkt. 5.1.5. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST „ Wymagania ogólne pkt. 0.0.7. „ 

7.1. Sposób obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową jest Im2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla poszczególnych rodzajów i typów 
konstrukcji . Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumentacją Projektową oraz dodatkowe, których potrzebą 
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem nadzoru. 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.8. 

8.1. Sposób odbioru robót 

Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia odchyleń, 
Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie 
uzgodnionym z Inspektorem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.9. Ilość zakończonych i 
odebranych robót, określonych wg cen jednostkowych za Im2 ( metr kwadratowy ) ścian działowych i okładzin 
ościeży. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-92/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach ze 
łbem stożkowym. BN-86/6743-02 Płyty gipsowo - kartonowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 10 - PODŁOŻA, POSADZKI 
 

 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót dla zadania p.n.: 
 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 
DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

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

wykonanie posadzek z płytek gres występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 

wchodzą: 

• wykonanie posadzek z płytek gres, 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiOR, 

poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

2. Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 

wykonania podsypek, podkładów oraz posadzek wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi materiałami 

dla niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Woda. 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe". 

2.3 Posadzki z płytek gres układanych na kleju: 

Płytki powinny spełniać następujące parametry: 

- płytki gres gat. I 

- barwione w masie 

- nasiąkliwość < 0,5%, 

- wytrzymałość na zginanie 50MPa 

- siła łamiąca 2200N 

- odporność na ścieranie wgłębne 130mm3 

- współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym > 24 

- skuteczność antypoślizgowa R9 

- odporność na plamienie klasa 5 

- twardość w skali Mohsa 8 

- klej do płytek o przyczepności min. 0,5 N/mm2 

- fuga odporna na grzyby i pleśnie, odporna na wodę i czynniki biologiczne 

- klasa ścieralności PEI 4 



 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 

4. Transport 

4.1. - transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Układanie posadzek z płytek ceramicznych 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 

płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż 

połowa płytki. 

Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się 

od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Zaprawę klejącą 

nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną 

pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów 

pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 150 x 150 mm - 6 mm 

- 200 x 200 mm - 6 mm 

- 250 x 250 mm - 8 mm 

- 300 x 300 mm - 10 mm 

- 400 x 400 mm - 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 

wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 

wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i 

docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć 

i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Klej 

musi całkowicie wypełniać przestrzeń pod płytką. 

Uwaga: W przypadku płytek układanych na zewnątrz wymagane jest aby warstwa zaprawy klejącej 

znajdowała się pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę 

kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek (układanie tzw. metodą kombinowaną). 
 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca 

się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- od 100 do 200 mm - około 3 mm 

- od 200 do 600 mm - około 4 mm 

- powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 

usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak 

dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 



 

 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 

pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 

pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do 

spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 

dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Kolor płytek posadzkowych do uzgodnienia z Inwestorem. Temperatura 

podczas wykonywania robót co najmniej 5.0 st.C.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. - Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materiały, 

które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały posadzkowe, kompozycje 

klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

wykładzinowych. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

 

 

6.2. - Badania w trakcie robót 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin posadzkowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia posadzek oraz ich barwę i odcień - sprawdzać wizualnie i porównać z 

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej 

w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć 

z dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 

długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 

podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 

określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 



 

 

- poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie 

przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 

- wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona klejem. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy. 

6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST B - 00 część ogólna. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 

zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

8. Odbiór robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek dokonuje się odbioru robót ulegających zakryciu, 

którego elementem są podłoża, odbioru częściowego w trakcie wykonywania robót, oraz odbioru 

końcowego. 

Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i powinien obejmować 

badania określone w pkt. 6.1. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania dotyczące wykonania posadzek wymienione w pkt. 6.2. 

niniejszego opracowania. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.1. 

i dla posadzek określonymi w pkt. 5.2 do 5.4. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty posadzkarskie za wykonane 

prawidłowo. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg 

cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy związane 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie PN-79/B-

06711 Kruszywa mineralne 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. PN-B-

06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu  

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku  

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E.10% Grupa B III 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

Aprobaty techniczne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 11 - MALOWANIE, OKŁADZINY ŚCIENNE 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót zbrojarskich dla zadania p.n.: 
 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 

DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót malarskich objętych realizacją 

zadania jak w p. 1.1. t j. 

- malowanie ścian farbami silikatowymi 

- wykładanie ścian płytkami ceramicznymi 

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

- podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie wykonywana 

powłoka malarska 

- powłoka malarska - stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 

walorach estetycznych malowanej powierzchni. 
- farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (pigmentu 

różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi 
w ST B-00 Część ogólna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót malarskich stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.5. ST B-00 

2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 
wykonania powłok malarskich wewnątrz budynków, oraz tynki ozdobne mozaikowe. 

2.1. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych. 
Dane techniczne: 

- odporna na zmywanie i szorowanie zabrudzeń, 

- gęstość - wg EN ISO 2811 1,2 - 1,4 -1,6 g/cm3, 

- klasa I wg PN - EN 13300, 
- cechująca się wysoką odpornością na działanie czynników dezynfekujących, 
- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 
- nie zawiera rozpuszczalników organicznych, 
- stopień połysku: mat lub półmat. 

2.2 Płytki ceramiczne. 

Wymagane parametry materiałów wykończeniowych ściennych i sufitów: 

- płytki ceramiczne prasowane na sucho 

- E>10%, grupa BIII zgodnie z PN-ISO 13006 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10MPa 

- odporność szkła na pęknięcia włosowate nie mniejsza niż 1600°C 

- klej do płytek o przyczepności min. 0,5 N/mm2 

- fuga odporna na grzyby i pleśnie, odporna na wodę i czynniki biologiczne 

- kolory i wzory zgodnie z Projektem Wykonawczym 

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych, po wyschnięciu spoin, zaimpregnować preparatem nie 

zmieniającym ich koloru. 
 

2.3. Materiały pomocnicze. 

Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża, 

grunty do gruntowania podłoża pod warstwy nawierzchniowe muszą mieć własności techniczne określone 

przez producenta lub odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Do przygotowana farb stosować 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Można stosować 

wodę pitną wodociągową. 



 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 

4. Transport 
4.1. Farby przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C 
- 25° C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala od ognia. 

4.2. Pozostałe zasady wg p. 4 specyfikacji ogólnej. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Malowanie tynków farbami lateksowymi 

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni 
Podłoże musi być suche, trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. Powierzchnię 
ścian i sufitów zagruntować gruntem przewidzianym przez producenta. 

5.1.1. Powierzchnia powłok powinna mieć barwę jednolitą, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków Roboty malarskie prowadzić przy temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C. 

5.1.2. Prace malarskie prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać: - informacje 
ośrodku gruntującym, 

- sposób przygotowania farby, 
- sposób nakładania farby - zużycie na 1 m2, 
- czas między nakładaniem warstw, 
- zalecenia w zakresie BHP. 

5.2. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 Część ogólna 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych powinny być zakończone wszystkie roboty 

instalacyjne. 

Konstrukcję nośną (stelaż) muszli ustępowej wiszącej w pomieszczeniach w.c. obłożyć płytą gipsowo-

kartonową gr. 12,5 mm wodoodporną. 

Roboty okładzinowe wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5"C i temperatura ta powinna 

utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy chronić w ciągu dwóch pierwszych dni 

przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

- powierzchnia czysta nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam. 

dopuszczalne odchyłki powierzchni tynku na długości 2 m , mierzone łata kontrolną nie mogą przekracza 

3mm, przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 mm na długości łaty. odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie może być większe niż 3mm na 1 m i 

ogółem nie większe niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. Przed układanie m 

płytek na ścianie należy zamocować prostą łatę drewnianą lub aluminiową. Do umocowania łaty należy 

użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie powierzchnię 

pokrywa się warstwą klejącą przy pomocy zębatej pacy. Powierzchnia pokryta warstwą klejącą nie powinna 

być jednorazowo większa niż 1 m. Grubość warstwy klejącej powinna wynosić 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku. Dla uzyskania jednakowej wielkości 

spoin stosować wkładki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju należy usunąć jego nadmiar i wkładki 

dystansowe. 

5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 Część ogólna 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzi 
badanie podłoża oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonania robót. 

6.1.1.Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok malarskich 

Badanie tynków zwykłych powinno polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem budowlanym, czystości 

powierzchni, wilgotności podłoża. 

6.2. Badanie materiałów- 

- ocena wyglądu zewnętrznego farby, która powinna być o konsystencji jednorodnej. 

6.3.Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 



 

 

- sprawdzeń wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzeń zgodności barw i połysku, 
- sprawdzeń odporności na ścieranie, 
- sprawdzeń przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.4 Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich Ogólne zasady 
kontroli jakości robót podano w ST B - 00 pkt 6. 

6.5. Pozostałe zasady wg p.6 ST część ogólna. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00. 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

9. Podstawa płatności (rozliczenia robót). 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg 
cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy związane 
PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie ITB-2003 rok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 12 – ZADASZENIA ZEWNĘTRZNE 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla zadania p.n.: 
 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
NA DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA 

 

 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

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

celu wykonanie robót w zakresie: 

• wykonanie i montaż zadaszeń zewnętrznych nad wejściem i witryną 

 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B - 00 

Część ogólna. 
 

2.2 Zadaszenie zewnętrzne 

Zadaszenia zewnętrzne (nad witrynami) - w konstrukcji mieszanej stalowo-

aluminiowej, z wypełnieniem taflami szkła bezpiecznego. 

 Wzór, przekroje  zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wykonane w warunkach warsztatowych 

i przygotowane do montażu. 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 Część ogólna. 

3.2 Sprzęt do kształtowania terenów zielonych. 

Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu wskazanego przez 

Producenta wyrobu, lub Inspektora Nadzoru. 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Materiały należy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty należy prowadzić 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz. U. Nr 47 poz.401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

5.2.1 Zadaszenie nad wejściem 

- wykonanie według projektu architektonicznego 

- wysięg min 120cm, min. długości 300cm wysokość 240 cm od gotowej nawierzchni chodnika 

-  profile pokryte lakierem proszkowym z podkładem cynkowym w kolorze RAL 7046  
-  geometria przekrycia zadaszenia płaska ze spadkiem 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 

6.2 Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości prac obejmuje: 



 

 

- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów i 

atestów 

- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń 

- zgodną z projektem rektyfikację i wzajemne dopasowanie elementów konstrukcyjnych 

(odchylenia nie większe niż 2mm na 1mb). 

- odchylenie elementów liniowych nie może przekraczać 2mm na 1mb 

- odchylenie płaszczyznowe nie większe niż 2mm na 1mb 

- stabilność i bezpieczeństwo zmontowanych elementów 

- odpowiadające projektowi parametry wytrzymałości konstrukcyjnej elementów 

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i różnic dystansowych 

- brak naruszeń podczas montażu powierzchni powłok malarskich 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-00 Część ogólna. 

 

7.2 Jednostkami obmiaru są: 

Podstawą płatności jest ilość w m2 dla zadaszenia. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00 Część ogólna. Zasady 

rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 13 - KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót zbrojarskich dla zadania p.n.: 
 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 
DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją zadania jak w 

p.1.1. tj. wykonanie: 

•   wykonanie konstrukcji drewnianej dachu, 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót konstrukcji drewnianych stanowią dokumenty wyszczególnione w ST B - 00 Część 

ogólna. 

2. Materiały 2.1. 

Drewno lite. 

2.1.1 Surowiec 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem metodą ciśnieniową. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - 

Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót stosuje się drewno o klasie wytrzymałości określonej w 

dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy). Wymagania dla tarcicy: - krzywizna podłużna: 

• płaszczyzn: 30 mm - dla grubości do 38 mm 10 

mm - dla grubości do 75 mm 

• boków: 10 mm - dla szerokości do 75 mm 

5 mm - dla szerokości > 250 mm 

- wichrowatość: 6% szerokości 

- krzywizna poprzeczna: 4% szerokości 

- nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 

granicach odchyłek, 

- nieprostopadłość niedopuszczalna, 

- wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
 

•dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

•dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%. 

2.2.2Tolerancje wymiarowe tarcicy 

- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

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

•w szerokości: do +3 mm lub do -1mm 

•w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 
 

- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek, 

- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

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

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

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

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

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

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż: +3 mm i -2 mm. 

- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż: +3 

mm i -2 mm. 

2.2 Środki zabezpieczające drewno. 



 

 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 

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

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami, 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz środków użytych przez wytwórnię do 

impregnacji konstrukcji. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00. 

Wykonawca przystępując do wykonania konstrukcji dachu winien wykazać się możliwością korzystania ze 

sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość robót tj.: 

- żuraw przenośny 

- nożyce mechaniczne 

- giętarka do blach 

- wiertarki 

- lutownice 

- samochód dostawczy 

- samochód skrzyniowy 

Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami 

4. Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiału, 

elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały, w sposób 

wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. Załadunek i rozładunek materiałów na 

środki lub urządzenia transportowe powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być 

dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub 

konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy taczek, wózków i dźwigów lub innymi 

urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 

4.1 Składowanie materiałów 

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

powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 

powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 

20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Więźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementów powinno być zgodne z dokumentacją projektową i 

zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dach wielospadowy, o symetrycznym rozkładzie połaci o kącie nachylenia głównych połaci 45° i połaci 

wewnętrznych 15°. 

Krokwie układać w rozstawie wg projektu, opierając je na murłacie i jętkach pośrednich. Elementy więźby 

dachowej łączyć na gwoździe i wcięcia ciesielskie oraz złącza systemowe. Elementy stykające się z murem 

lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 

5.2. Łacenie 

Łaty układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum jednym gwoździem do każdej płatwi. 

Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości łaty. Czoła łat powinny stykać się 

tylko na płatwiach. Gwoździe powinny być głęboko wbite, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Do 

przybijania stosować gwoździe ocynkowane. 

5.3. Wykonanie impregnacji drewna 

Do konstrukcji drewnianych przewidziano stosowanie drewna iglaste impregnowanego metodą ciśnieniową 

przed szkodnikami biologicznymi i ogniem do NRO. 

W przypadku impregnacji drewna na budowie roztwór impregnujący nanosić przy użyciu pędzla, wałka lub 

metodą natrysku. Całkowita ilość 20% roztworu impregnującego naniesionego na 1 m2 drewna powinna 

wynosić 1 kg, co oznacza zużycie 200 g suchego preparatu na 1 m2. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż 

do wymaganej ilości preparatu. Kolejne malowania lub natryski należy wykonywać po wyschnięciu 

uprzednio naniesionej warstwy. Impregnowane drewno chronić przed niekorzystnym działaniem czynników 

atmosferycznych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać Akceptację 

Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor 

wpisem do dziennika budowy. 



 

 

Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej. Materiały muszą odpowiadać także warunkom określonym w pkt. 2 i 5. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych. oraz warunkami określonymi w pkt.5. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00 Część 

ogólna. 

8. Odbiór robót. 

8.1. - Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu. Odbiorowi podlegają poszczególne elementy robót przez sprawdzenie ich zgodności z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz jakością wykonania. 

8.2. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i specyfikacją, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie oraz konstrukcja dachu nie 

powinny być odebrane. W takim przypadku elementy nieodebrane należy poprawić i przedstawić do 

ponownego odbioru. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg 

cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy związane. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

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

03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. BN-70/5028-12 - Gwoździe 

okrągłe PN-EN-ISO 4014:2002 - Śruby sześciokątne PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakrętki sześciokątne PN-85/M-

82501 - Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 

Decyzja ITB nr 2/87 z dn.05.08.1989 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania środków ochrony drewna 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- ITB - Warszawa 2004 r PN-61/B-10245 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV. Definicje, wymagania i badania Aprobaty 

techniczne Świadectwa i Certyfikaty 

Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 14 - POKRYCIE DACHU 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót zbrojarskich dla zadania p.n.: 
 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 

DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją zadania jak w 

p.1.1. tj. wykonanie: 

• wykonanie pokrycia dachu blachą ocynkowaną powlekaną na „rąbek stojący". 

• montaż rynien i rur spustowych, Rynny o przekroju kwadratowym 125 i rury spustowe fi 100  

system bezokapowy 

• wykonanie obróbek blacharskich 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót konstrukcji drewnianych stanowią dokumenty wyszczególnione w ST B - 00 Część 

ogólna. 

2. Materiały 

2.1 Folia wysokoparoprzepuszczalna. 

Wymagania: 

- budowa: 3 warstwy polipropylenu (2 włókniny + film funkcyjny), 

- gramatura:> 115 g/m2, 

- paroprzepuszczalność:>2800 g/m2/24h, 

- wytrzymałość na rozerwanie: wzdłuż włókien 230 N/5cm, w poprzek włókien 135 N/5cm, 

- wytrzymałość na niską i wysoką temperaturę: -40/+120 st. C, 

- odporność na UV: 3 miesiące, 

2.2 Blacha płaska ocynkowana powlekana powłokami poliestrowymi płaska powinna odpowiadać normom PN-

61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą 

warstwą cynku ( 275 g/m
2
) oraz pokryta powłokami poliestrowymi, g arkusze o wym. 1000x2000 lub 1250x2000 mm. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00. 

Wykonawca przystępując do wykonania robot pokrywczych winien wykazać się możliwością korzystania ze 

sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość robót tj.: 

- żuraw przenośny 

- nożyce mechaniczne 

- giętarka do blach 

- wiertarki 

- lutownice 

- samochód dostawczy 

- samochód skrzyniowy 

Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. Stanowisko robocze powinno 

być urządzone zgodnie z przepisami 

4. Transport 

Materiały do pokryć dachowych i obudowy ścian mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

4.1. - Składowanie 

4.1.1. Blachy. 

Magazynowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach o 

szerokości 10 cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór nie powinien przekraczać 1 m. 

Przechowując blachy powyżej 4 tygodni należy przełożyć poszczególne arkusze cienkimi listwami 

dystansowymi. 



 

 

W przypadku blachy foliowanej należy bezwzględnie usunąć folię przed upływem 14 dni od chwili dostawy. 

Należy podczas składowania zabezpieczyć blachy przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 

(możliwość zaparzenia blachy). Należy zabezpieczyć blachę przed podrywaniem podmuchami wiatru. 

4.1.2. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Pokrycie dachu z blachy. 

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami powlekanymi 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 powlekanymi , 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. 

Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. 

Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym 

brzegiem deski i ponownie zagięty. 

Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 
Arkusze blach powinny być łączone: 

a) w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm, 

b) w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 
20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 

c) w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach 

stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek 

powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 

Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki 

stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o ^ arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące 

powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na 

rąbek stojący. 

 

5.2. Układanie folii paroprzepuszczalnej. 

Przed wykonaniem pokrycia z folii należy dokonać przeglądu drożności przewodów wentylacyjnych, 

zakończyć roboty związane z wykonaniem nowych kominów wentylacyjnych i dociepleniem kominów 

istniejących. 

Folię należy rozwijać nadrukiem do góry, układać równolegle do okapu, lekko naciągając. Dolny brzeg folii 

powinien kończyć się na blasze okapowej. Folię należy przybić do krokwi gwoździami, na folię przybić 

kontrłaty i łaty. Następnie pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15cm. Powyżej każdego otworu (kominy, 

włazy) należy rynienkę z dodatkowego arkusza folii. Arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład 

między pasami, dolną krawędź zawinąć do góry i przybić do płaty nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze 

spadkiem na zewnątrz przeszkody. Przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć do 

góry i umocować do wystającego elementu. 

 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych system bezokapowy 

5.3.1. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przekrój kwadratowy 125 mm powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny na złączki, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć włączony wpusty do rur spustowych. 

5.3.2. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  fi 100 mm powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na złączki 
mechaniczne szerokości 40 mm; , 



 

 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 
na głębokość kielicha. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych. oraz warunkami określonymi w pkt.5. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej. Materiały muszą odpowiadać także warunkom określonym w pkt. 2 i 5. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00 Część 

ogólna. 

8. Odbiór robót. 

8.1. - Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi podlegają poszczególne elementy robót przez 

sprawdzenie ich zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz jakością 

wykonania. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego, pokrycia, obróbek blacharskich, 

montażu rynien i rur spustowych. 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obudowy i pokrycia 

- sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

- sprawdzenie połączeń obróbek blacharskich 

- prawidłowości spadków rynien dachowych 

8.2. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i specyfikacją , jeżeli wszystkie pomiary i 

badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie 

papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy pokrycie poprawić i przedstawić do 

ponownego odbioru. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg 

cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy związane. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna, 

sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. BN-70/5028-12 - Gwoździe okrągłe PN-EN-ISO 4014:2002 - Śruby sześciokątne 

PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakrętki sześciokątne PN-85/M-82501 - Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 

Decyzja ITB nr 2/87 z dn.05.08.1989 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania środków ochrony drewna 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- ITB - Warszawa 2004 r PN-61/B-10245 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV. Definicje, wymagania i badania Aprobaty 

techniczne Świadectwa i Certyfikaty 

Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 15 - TERENY ZIELONE 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót dla zadania p.n.: 
 
BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 
DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA 
 
 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 

wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zielonych objętym kontraktem. W zakres tych 

robót wchodzą: 

•   uzupełnienie nawierzchni trawiastej siewem, 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B - 00 Część 

ogólna. 
 

2.2 Ziemia urodzajna - Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 

następujące charakterystyki: 

Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. 

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 

2.3 Nasiona traw - Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion 

różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana, oraz zdolność kiełkowania. 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 Część ogólna. 

3.2 Sprzęt do kształtowania terenów zielonych. 
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Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do 

wykonania zieleni powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

-sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień : 

- pił mechanicznych i ręcznych, 

- drabina, 

- podnośników 

hydraulicznych,  

-  Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00 Część ogólna. 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 

korzeni i pędów. 

Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub znajdować się w 

pojemnikach. Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Krzewy po dostarczeniu na 

miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 

Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 

podlewać. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty należy prowadzić zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

5.2.1. Trawniki 

a). Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są 

następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu rodzimego 

na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 

cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm). 
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Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 

terenem. 

Teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą 

warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. 

Przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub 

zagrabić. 

Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej 

do połowy września. 

Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona 

traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. 

Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania 

wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 

gładkiego. 

Mieszanka nasion trawnikowych może być 

gotowa. b). Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

- Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć 

pierwszą połowę października), 

- Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 

wysianej trawy, 

- Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze o efektywnym 

działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Napowietrzanie trawników zapobiega pojawieniu się mchu. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 

należy przygotowywać tak, aby trawom 

zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 

6.2 Kontrola jakości robót. 

6.2.1. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 



 

76 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy . Kontrola 

robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-00 Część ogólna. 
 

7.2 Jednostkami obmiaru są: 

Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników i krzewów oraz ilość w sztukach w przypadku 

drzew. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00 Część ogólna. Zasady rozliczania i 

płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 

10 Przepisy związane 

PN-G-98011 - Torf rolniczy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 16 – ODWODNIENIE LINIOWE 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nawierzchni i podbudów dla zadania p.n.: 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 

DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

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

celu wykonania odwodnienia liniowego nawierzchni utwardzonych 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Ściek liniowy- element konstrukcji służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni 
jezdni do odbiorników.  
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 
01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Prefabrykaty 
 Zastosować korytka betonowe zbrojone zgodnie z dokumentacją techniczne z rusztem żeliwnym 
typu lekkiego kl. A15. Prefabrykaty o wymiarach 10x10 cm. Przed zastosowaniem odwodnienia 
liniowego, Wykonawca przedstawi materiał do akceptacji Inwestorowi. Do wykonania prefabrykatów 
należy stosować beton wg PN-B-06250 , Nasiąkliwość prefabrykatów powinna być zgodna z aprobata 
techniczną wydaną przez producenta. Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-
06250 dla przyjętej klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość 
lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów prefabrykatów: − na długości ± 10 mm, − na wysokości i szerokości ± 3 mm. Prefabrykaty 
betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze 
odwodnionym.  
2.3. Ruszt stalowy 
 Na korytku należy zastosować ruszty żeliwny, kl. A15 (obciążenie 15kN,  
2.4. Kruszywo do betonu  
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy 
przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
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kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.  
2.5. Cement 
 Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-EN-
197-1. Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 
32,5.Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08  
2.6. Woda  
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 .  
2.7. Piasek  
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 i PN-B-06711 .  
2.8. Masa zalewowa  
Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom 
Aprobaty Technicznej.  

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: − betoniarek do 
wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania ławy betonowej, − wibratorów płytowych, 

ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  
 
4. TRANSPORT 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów 
 Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 , transport cementu wg BN-
88/6731-08 . 21 Skrzynki lub ramki wpustów moga byc przewożone dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu. Kruszywo można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi asortymentami. 

 
 5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z dokumentacją 
projektową.  

5.3. Wykonanie ścieku z prefabrykatów  
Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. Zabudowę 
korytek odwodnienia liniowego należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta przy 
zachowaniu następujących zasad ogólnych: – należy zwrócić uwagę aby krawędź korytka znajdowała 
się ok. 3-5 mm poniżej otaczającej je nawierzchni. – uszczelnienie między kolejnymi korytkami należy 
wykonać na budowie, zgodnie z normą PN-EN 1433. Materiał uszczelniający musi być wodoodporny, 
trwale elastyczny i przeznaczony do betonu. Do uszczelnienia ścianek czołowych i studzienek należy 
stosować ten sam materiał co do wykonania uszczelnień. – na oczyszczone ścianki czołowe nanieść 
na obwodzie w postaci natrysku trwale elastyczną uszczelkę o przekroju zgodnym z przyjętym 
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korytkiem. Następnie miejsce połączenia należy ścisnąć tak by wielkość fugi wynosiła co najmniej 2 
mm, usunąć nadmiar masy zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami i ściśnięte pozostawić do 

związania na 24 godz.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania materiałów 
stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie właściwości, które 
zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.  

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Zakres badań  
W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać: − gotową ławę, − 
wykonanie ścieku.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy  
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: a) linia ławy w planie, która może się różnić od 
projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m ławy, b) niweleta górnej powierzchni ławy, która 
może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m ławy, c) wymiary i równość ławy, 
sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy czym dopuszczalne 
tolerancje wynoszą dla: − wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, − szerokości 
górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, − równości górnej powierzchni ławy 1 cm 
prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną czterometrową łatą.  

 
6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku  
Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety 
projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m wykonanego ścieku, b) równość podłużna ścieku, 
sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która może 
wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, c) 
wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego 
ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, d) grubość podsypki, 
sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 cm.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów 
betonowych.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera 
Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: − wykonana ława betonowa.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 01.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 22  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: − prace 
pomiarowe i przygotowawcze, − dostarczenie materiałów, − wykonanie ławy betonowej, − ułożenie 
prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, − zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, − 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1 PN-B-06250 Beton zwykły  
2 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
4 PN-EN-197-1;2002 Cement. Część 1; Skład, wymagania i ocena zgodności powszechnego użytku  
5 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
6 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
7 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  
8 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
9 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
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Sierpień 2015 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 17 – MURY Z CEGŁY KLINKIEROWEJ 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót zbrojarskich dla zadania p.n.: 
 

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 

DZIAŁKACH NR EWID. 31/1 31/2 31/3 31/6 32/2 W KWIDZYNIE UL. FURMAŃSKA  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu wykonanie 

robót murowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

-  Ścianę osłonową z cegły klinkierowej kotwionej do ściany konstrukcyjnej w rozstawie 

określonym przez producenta klinkieru uzależnionym od ciężaru oraz modułu cegły 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów 
murowych zaprawą murarską. 
Element murowy - drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia 
konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich 
kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. 
żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną 
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - różnego rodzaju wyroby 
metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy 
uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 

Warunki środowiskowe - w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się zgodnie z 
PN-EN 1996-2:2010 pięć klas środowiska: 
- klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie podlegające 
zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
- klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym 
element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w nieagresywnym 
gruncie lub wodzie, 
- klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
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- klasa 4: środowisko wody morskiej - elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej, 
elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą, 
- klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać można za 
znajdujący się w środowisku klasy 2. 
 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 2.  Materiały 

-   ekstremalnie nasiąkliwa (w tym ręcznie formowane) Powyżej 10% 
-   duża 8 - 10 % 
-   średnia 3 - 8 % 
-    mała od 2% - 5% 

 

Cegła klinkierowa ręcznie formowana o wymiarach 25x12x6,5 cm  

 

2.2.    Zaprawy trasowe do klinkieru 

W zależności od rodzaju spoiwa i nasiąkliwości cegieł i kształtek należy stosować zaprawy murarskie  

2.2.1.   Zaprawa murarska  

2.2.1.   Zaprawa murarska  

Do murowania cegieł klinkierowych o cegieł ręcznie formowanych małej nasiąkliwości ( od 2 do 5%). Specjalnie dobrane 

uziarnienie i mieszanka spoiw tej zaprawy zapobiega „pływaniu" cegieł, a zawartość wilgoci w murze regulowana jest 

poprzez otwarte dyfuzyjnie spoiny. 

Minimalizuje możliwość powstania wykwitów wapiennych poprzez dodatki oryginalnego  oraz optymalnie dobrane frakcje 

kruszywa Dane techniczne 

wytrzymałość na ściskanie: > 5N/mm2 

uziarnienie: uziarnienie: 0-4 mm 

Początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm2 

Współczynnik przepuszczania pary wodnej u: 5/35 (wartość tab.) 

Absorpcja wody: < 0,40 kg/(m2-min0,5) (wartość tab.) 

Zawartość chlorków: < 0,1 %Cl 

Współczynnik przewodzenia ciepła A10,dry: < 0,83 W/(mK) dla P=50% 
< 0,93 W/(mK) dla P=90% 
(wartość tab. PN-EN 1745) 

Reakcja na ogień: A1 

Konsystencja robocza gęstoplastyczna 

Wymiary (mm): długość, szerokość, wysokość 250x65x13 

Odchyłki wymiarów:  
-   długość +/- 1,5 % 
-   szerokość +/- 1,5 % 
-   grubość +/- 10,0 % 
-    krzywizna boków +/- 1,0 % 
-   odchylenie od kąta prostego +/- 1,0 % 
-    płaskość powierzchni +/- 1,5 % 

 

2.1.    Cegły klinkierowe 

Cegły powinny wypełniać wymagania PN-EN 771-1:2011 

Kolor, faktura lica powinna zostać określona w dokumentacji Projektowej 

Nasiąkliwość: 



 

85 

Dodatek wody ok 2,5 - 3 l / worek 25 kg 

 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 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". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

2.4. Środek czyszczący  

Środek czyszczący do glazury, terakoty, cegły klinkierowej, Na zewnątrz i do wnętrz. 

 Zabrudzone powierzchnie betonowe i murowane spryskać płynem  za pomocą spryskiwacza. Podczas spryskiwania 

naprawianej powierzchni plamy, zacieki, wykwity zaczynają się „pienić". Może się okazać, że czynność tą będzie trzeba 

kilkakrotnie powtórzyć, aby plamy całkowicie zostały usunięte. Działanie płynu  można wspomóc szorując spryskane miejsce 

zwykłą szczotką, poczym spłukać czystą wodą. Podczas stosowania płynu na powierzchniach murowanych, ściany należy 

wcześniej zwilżyć. Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie muszą zostać odpowiednio zabezpieczone. Prace należy 

wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. 

2.5.    Środek impregnujący  

IWA to koncentrat wodorozcieńczalny na bazie mikroemulsji siloksanowo-silikonowej - nie zawiera rozpuszczalników. 

Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dzięki zastosowaniu tego środka powierzchnia ścian 

uzyskuje większą odporność na zabrudzenia, jej kolor i faktura staje się bardziej nasycona. 

Podstawowa funkcja impregnatu to hydrofobizacja powierzchni, tzn nadanie powierzchni własności hydrofobowych tj. 

odpychania wody. Dzięki hydrofobizacji zapobiega się wnikaniu wody w głąb struktury materiałów. 

2.6. Materiały uzupełniające 

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania norm PN-EN 845. 

Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać: 

- kotwy, 

- listwy kotwiące, 

- wieszaki i wsporniki, 

stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji lub budowli, takimi 

jak: ściany, stropy, belki i słupy. 

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i złożone nadproża 

prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: 

- stalowe, 

- betonowe, 

- murowane. 

Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin wspornych murów, obejmujące 

siatki stalowe: 

- spajane, 

- wiązane, 

- ciągnione. 

2.7. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 

Materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 

- każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 

- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, fabrycznie zamknięte (bez oznak naruszenia 

zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 

wyrobów, 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót murowych powinien 

się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 

przyjęcia materiałów. 

2.8.    Magazynowanie 

Cegły i kształtki klinkierowe magazynować na równym podłożu, na paletach. Zabezpieczyć przed opadami. 

Materiały konfekcjonowane (zaprawy) przechowywać w suchych pomieszczeniach na paletach. Czas magazynowania - 12 

miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

3. Sprzęt 

Wykonawca winien posiadać kompletny zestaw narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 

4. Transport 

4.1. Materiały  

Materiały fsą konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami 

transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 

4.2. Cegły i kształtki 

Cegły i kształtki klinkierowe należy przewozić na ofoliowanych fabrycznie paletach samochodami o ładowności i wielkości 

dostosowanych do masy ładunku. Jeżeli ze względu na niewielką ilość robót przewozi się materiał luzem, to należy go 

porozkładać na dnie skrzyni ładunkowej w sposób uniemożliwiający obtłukiwanie. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Czynności przed rozpoczęciem robót murowych 

Przed przystąpieniem do murowania ścian z cegieł klinkierowych należy dokonać odbioru konstrukcji na których wznoszone 

będą mury sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. 

Sprawdzeniu podlegają równość podłoża, kąty skrzyżowań i załamań, ciągłość izolacji. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki 

murarskiej. 

O ile w dokumentacji projektowej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 

- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości spoin 

tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

- cegły powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 

- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania 

prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

5.3. Przygotowanie zaprawy 

Rodzaj zaprawy stosować w zależności od nasiąkliwości cegieł. 

Zawartość opakowania suchej zaprawy zarobić z wodą w dokładnie odmierzonych ilościach (proporcje w kartach 

technicznych zaprawy a także nadrukowane na opakowaniu). W przypadku mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie 

wymieszać przy użyciu powszechnie dostępnych wiertarek z mieszadłem śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez 

grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. 
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5.4. Wznoszenie ścian jednorodnych 

Przed rozpoczęciem murowania należy dokładnie rozmierzyć ułożenie pierwszej warstwy celem wyeliminowania 

nieprawidłowości związanych z prawidłowym układem wiązań i ogólnym wyglądem wykonanej ściany. Ma to bardzo duże 

znaczenie, bowiem ściany te nie są tynkowane i tworzą obraz fasady. 

Zaleca się wstępne rozłożenie cegieł na sucho w dwóch lub trzech warstwach co pozwoli na właściwą ocenę wyglądu a także 

drobne korekty na grubości spiny pionowej. 

Zaprawę rozprowadzić równomiernie na cegłach przy użyciu kielni murarskiej. Podczas murowania nie dodawać dodatkowo 

wody do zaprawy gdyż wpłynie ona na zmianę koloru. Cegły nie mogą być mokre ani zabrudzone. 

Zaprawę nakłada się kielnią na całej powierzchni poziomej muru tzw. podstawie cegły w ilości ok. 1kg na cegłę, oraz część 

zaprawy na najmniejszą część cegły zwanej „główka". Tak nałożona zaprawa (w odcinku poziomym i pionowym) umożliwia 

murowanie pełnospoinowe. Następnie układa się cegłę i dociska zgodnie w wyznaczoną wysokością. Po dociśnięciu cegły 

nadmiar wypływającej zaprawy należy zebrać kielnią. Poziomy wyznaczone winny być sznurem rozpiętym i naprężonym 

pomiędzy łatami zamocowanymi do już wykonanej ściany. Niedopuszczalnym jest stosowanie dla zachowania grubości 

spoin listewek lub innych przedmiotów. Linię poziomą ułożonych cegieł należy uzyskać przez „dobijanie" cegieł trzonkiem 

kielni bądź młotkiem. 

Prace murarskie należy wykonywać jak najszybciej, na bieżąco usuwać zabrudzenia zaprawą z lica cegieł. Po zakończeniu 

procesu murowania zaschnięte resztki zaprawy usunąć na sucho za pomocą szczotki. 

Zabronionym jest zmywanie muru bieżącą wodą gdyż może to spowodować powstawanie wykwitów lub wysoleń, zmianę 

odcienia fugi i / lub obniżenie wytrzymałości spoin na wpływ warunków atmosferycznych. 

Kształtowanie fugi rozpocząć po wykonaniu testu kciuka. Za pomocą fugówki lub giętkiej rurki, nadać spoinie właściwy 

profil. Zaleca się wykonanie fugi pełnej, półokrągłej. Zarobioną zaprawę należy zużyć w ciągu 1 - 2 godzin od zmieszania. 

Należy pamiętać aby wszelkie metalowe narzędzia używane w kontakcie z zaprawami cementowymi były nierdzewnymi. 

Po usunięciu pozostałych resztek zaprawy murarskiej z wątku fugowego, całą murowaną powierzchnię należy oczyścić na 

sucho za pomocą np.: miękkiej szczotki lub przy pomocy sprężonego powietrza. Nie należy używać do tego wody np.: myjki 

ciśnieniowej. Wprowadzenie dużej ilości wody pod ciśnieniem spowoduje długotrwałe zawilgocenie całej przegrody ściany. 

Świeżo wzniesiony mur należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak (mróz, 

porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz). Prace należy wykonywać w temperaturze powietrza i 

podłoża od +5°C do +25°C. Przy wznoszeniu ścian z cegieł gdzie zaplanowane są betonowe elementy konstrukcyjne (rygle, 

filarki, słupy, trzpienie) niedopuszczalne jest zalewanie tych elementów betonem traktując mur jak szalunek, gdyż 

nadmierna wilgoć stanowczo zwiększa ryzyko powstania wykwitów. 

5.5. Wznoszenie ścian wielowarstwowych 

W ścianach wielowarstwowych (szczelinowe z pustką powietrzną bądź z ociepleniem z wełny szklanej) warstwa wewnętrzna 

jest ścianą konstrukcyjną, więc stosuje się do niej wymagania jak dla ścian konstrukcyjnych, natomiast warstwa zewnętrzna 

(osłonowa) powinna mieć grubość nie mniejszą niż 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i być 

trwale połączona z warstwą wewnętrzną za pomocą kotew. 

W przypadku murowania ścian osłonowych wraz z wykonaną izolacją termiczną zalecanym jest utworzenie tzw. pustki 

powietrznej (ok. 4-5cm). W pustce tej może wykraplać się para wodna. Aby zminimalizować niekorzystne zjawiska w 

związku z tym konieczne jest zapewnienie tej przestrzeni wentylacji. Stąd dla właściwej cyrkulacji powietrza należy w dolnej 

2, 3, lub 4 warstwie cegieł wykonać szczeliny dla wlotu a w ostatniej (górnej) warstwie otwory dla wylotu powietrza. 

Wykonuje się to przez pozostawienie pustej spoiny pionowej max. co 4 cegle; w takiej spoinie można zamontować specjalną 

puszkę wentylacyjno-odwadniającą ze szczelinami lub wstawić zwiniętą siatkę zbrojeniową lub pozostawić otwartą szczelinę 

w fudze pionowej. Należy również zwrócić uwagę, że zainstalowane okna lub inne elementy montowane w ścianach 

konstrukcyjnych lub znaczne wysokości ścian ( pow. 6 m) zwłaszcza w budownictwie wielorodzinnym mogą zakłócać 

funkcjonowanie cyrkulacji powietrza w szczelinie. W tym przypadku zalecanym jest zamontowanie dodatkowych szczelin 

wentylacyjnych w wyższych partiach ścian. 

Zasady ułożenia pierwszej warstwy z cegieł (kształtek) klinkierowych są takie sama jak dla murów jednorodnych. 

Prawidłowe rozmierzenie pozwoli na uniknięcie błędów związanych z brakiem właściwego wiązania i zapewni estetyczny 

wygląd. 

Ściankę z cegieł klinkierowych wznosić można jednocześnie z murowaniem ściany konstrukcyjnej bądź po jej ukończeniu. W 

obu przypadkach należy zakotwić ściankę osłonową z konstrukcyjną poprzez ułożenie w fugach kotew ze stali nierdzewnej. 

Liczba kotew nie powinna być mniejsza niż 4 szt./1 m2 ściany. Wzdłuż wszystkich krawędzi swobodnych warstwy 

zewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, wzdłuż krawędzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) należy ułożyć 

dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niż trzy sztuki na metr krawędzi ściany. Zasady te opisano w Normie PN-EN 1996-

2:2010. 

Wykonując otwory okienne i drzwiowe należy ponadto stosować zasady podane w „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych", część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 r.: 
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- obie warstwy murowe w żadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą, 

- stolarka może być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych, 

- dla obu warstw murowych należy wykonać niezależne nadproża, 

- stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu wzdłuż pionowych krawędzi 

ościeża należy przeprowadzić pionową izolację przeciwwilgociową, oddzielającą warstwy murowe od siebie. Izolacja 

przeciwwilgociowa powinna być również zainstalowana powyżej i poniżej otworu. Pozioma izolacja położona powyżej 

okna powinna „ześlizgiwać się" w dół - w kierunku zewnętrznej warstwy, która powinna zostać zaopatrzona w 

dodatkowe otwory odpowietrzająco-odwadniające, przez które woda ze szczeliny będzie mogła swobodnie wypływać 

na zewnątrz ściany. 

5.6. Czyszczenie i impregnacja 

5.6.1. Ochrona po zakończeniu robót 

W czasie pierwszego najważniejszego tygodnia od wymurowania, spoinowania elementy wykonane z cegieł klinkierowych i 

elewacyjnych należy chronić poprzez osłanianie folią lub plandeką przed opadami atmosferycznymi. Natomiast przed 

nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzewaniem się należy mur chronić siatkami elewacyjnymi. Nie dopuszczalnym jest 

zakrywanie szczelnie wszelkich murowanych elementów np.: ściśle przylegającymi foliami typu „ strecz". Wszelkie nakrycia i 

zabezpieczenia w postaci plandek powinny zapewnić swobodną cyrkulację powietrza i dopuścić do bezpośredniego 

zamoczenia oraz powstawania pod folią zjawiska tzw. kondensatu. 

5.6.2. Czyszczenie powierzchni po pracach murarskich. 

Ewentualne zabrudzenia należy czyścić na bieżąco, tylko na sucho - za pomocą miękkiej szczotki lub suchej szmatki. 

Czyszczenie elewacji należy wykonywać od góry do dołu. Zabrudzenia, które nie zostaną usunięte w porę, można próbować 

usunąć przy pomocy twardszych szczotek (nie drucianych) na sucho podczas lub, jeśli taki sposób czyszczenia nie przyniesie 

efektów, za pomocą środka czyszczącego  

Może się okazać, że czynność tą będzie trzeba kilkakrotnie powtórzyć, aby plamy całkowicie zostały usunięte. Działanie 

płynu  można wspomóc szorując spryskane miejsce zwykłą szczotką, po czym spłukać czystą wodą. Podczas stosowania 

płynu na powierzchniach murowanych, ściany należy wcześniej zwilżyć. Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie muszą 

zostać odpowiednio zabezpieczone. Prace należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. 

 5.6.3.   Impregnacja powierzchni. 

Po całkowitym związaniu i wyschnięciu wymurowanych elementów dodatkowo można poprawić właściwości hydrofobowe 

na powierzchni cegieł i fug. Impregnacje powierzchniowe stosowane na zewnątrz nie są trwałym środkiem zapobiegającym 

przed penetracją wody. W zależności od warunków atmosferycznych, por roku - środki impregnujące mogą tracić na swojej 

skuteczności. Aby zapewnić impregnowanej powierzchni długotrwałą ochronę przed wodą należy powtarzać cyklicznie 

impregnowanie. 

Zalecanym środkiem impregnującym jest  koncentratem wodorozcieńczalnym na bazie mikroemulsji siloksanowo -

silikonowej - nie zawierającym rozpuszczalników. W zależności od nasiąkliwości podłoża (impregnowanie cegieł lub płytek 

powinno być stosowane do materiałów, których nasiąkliwość jest większa niż 6%) roztwór nanieść obficie na impregnowaną 

powierzchnię w 1 lub 2 cyklach - mokre na mokre - nanosić równomiernie unikać nadmiaru roztworu na powierzchni. 

Podczas mieszania chronić oczy, nosić okulary. Nie dolewać wody do koncentratu, tylko koncentrat do wody. 

Koncentrat rozcieńczać w wodzie 

- narzędzia: Nanosić szczotką malarską lub wałkiem. 

- mieszanie: środek impregnujący  rozcieńczyć w 10 jednostkach objętości czystej wody. Koncentrat wlać do wody i 

wymieszać. 

W trakcie stosowania oraz całkowitego czasu schnięcia temperatura dla powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5°C 

oraz wyższa od +25° C. 

5.7.    Wymagania jakościowe 

5.7.1. Obrys muru 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 

- w wysokości kondygnacji ±20 mm, 

- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

5.7.2. Grubość muru 

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 

- dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości %, 14 i 1 cegły, 

- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 

- ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
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5.7.3. Wymiary otworów (w świetle ościeży) 

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

- szerokość + 6 mm, - 3 mm, 

- wysokość + 15 mm, - 10 mm. 

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

- szerokość + 10 mm, - 5 mm, 

- wysokość + 15 mm, - 10 mm. 

5.7.4. Grubość spoin 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm, 

- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 

W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, zarówno 

poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, 

natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. 

W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do 

lica muru. W murach przeznaczonych do spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5-10 

mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie 

mniejszą niż 10 mm i nie -   większą niż 20 mm. 

5.8.    Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru o powierzchni spoinowanej 

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki 

Zwichrowania i skrzywienia 

powierzchni 

nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni 

ściany pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 2 mm/m i nie więcej niż jedno na długości 2 m 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 

muru od kierunku pionowego 

nie więcej niż 3 mm/m i ogólnie nie więcej niż 6 mm na wysokości kondygnacji 

oraz 20 mm na całej wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku poziomego 

górnych powierzchni każdej warstwy 

cegieł 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 15 mm na całej długości budynku 

Odchylenie od kierunku poziomego 

górnej powierzchni ostatniej warstwy 

pod stropem 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej długości budynku 

Odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta przewidzianego w 

projekcie 

nie więcej niż 3 mm 

 

6.  Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentów odniesienia 

(aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta. 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

- deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

- zapisów dziennika budowy, 

- protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

Sprawdzeniu podlegają terminy przydatności wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane należy zdyskwalifikować 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót i polega na sprawdzeniu 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 6.2.1.   Badania w czasie robót 
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją projektową, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu. 

Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć prawidłowości wiązania 

elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów ułamkowych. Wyniki przeprowadzonych badań 

powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku 

budowy a także protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 6.2.2.   Badania w 

czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 

- jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 

trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 

oględzin zewnętrznych i pomiarów; 

- pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; 

- pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią 

arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 
 

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach należy przeprowadzać przez oględziny 

w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar 

dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, 

natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być 

przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego 

od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią 

grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic 

grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle 

określonych odcinkach muru, 

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio na podstawie protokołów 

odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny 

dotyczyć: 
 

- sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane taśmą stalową z 

dokładnością do 10 mm, 

- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno być wykonane z 

dokładnością do 1 mm, 
 

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru - należy przeprowadzać 

przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do 

krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu 

między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie można 

wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. 

poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów - należy 

przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego 

w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można 
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przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony 

prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy w punkcie 5.7 niniejszej specyfikacji, Wyniki badań powinny 

być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
7. Obmiar robót 
Zasady dokonywania obmiarów są zgodne z określonymi w katalogach do kosztorysowania  

a) Ściany i ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 

b) Wysokość ścian należy przyjmować od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub 

przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokość innych 

ścian (np. ściany podparapetowe pomiędzy elementami niemurowanymi, ściany kolankowe, poddasze, attyki) należy 

przyjmować według projektu. 

c) Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym 

ustawiona jest ścianka, do spodu następnego stropu. 

d) Słupy i filarki międzyokienne o szerokości do 2 1/2 cegły oblicza się w metrach ich wysokości odpowiednio do przekroju 

poprzecznego. Jako przekrój poprzeczny słupa wielobocznego lub okrągłego należy przyjmować pole najmniejszego 

prostokąta opisanego na projektowanym przekroju słupa. 

e) Pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 

f) Gzymsy i pasy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po ich najdłuższej krawędzi. 

g) Otwory oblicza się w sztukach wg grup odpowiadających przeznaczeniu. Otwory wypełnione szeregiem okien lub drzwi 

przylegających do siebie bezpośrednio lub przy użyciu słupków łącznikowych należy liczyć jako pojedynczy otwór. 

h) Nadproża prefabrykowane oblicza się w metrach ich projektowanej długości. 

i) Od powierzchni ścian należy odejmować: 

- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0.5 m2, 

- powierzchnie elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproży 

żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany, 

- powierzchnie ścian utworzonych z kanałów dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie 

obmurowanych cegłami lub płytkami. 

j)   Powierzchnie otworów oblicza się wg wymiarów w świetle muru bez uwzględnienia węgarków, powierzchnie części 

cyrklastej otworów oblicza się wg wymiarów wpisanego w nią trójkąta równoramiennego. 

k)  Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według projektowanych 

wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru. 

l)   Wymiary ścian z cegieł pojedynczych, licowanych równocześnie ze wznoszeniem muru, należy przyjmować wraz z 

warstwą licową. Wymiary ścian wykonanych z innych materiałów niż warstwa licowa należy przyjmować bez 

uwzględnienia warstwy licowej. Powierzchnię warstwy licowej tych ścian należy obliczać według wymiarów ściany 

oblicowanej. 

m) Powierzchnie otworów w warstwie licowej należy przyjmować takie same jak wyliczone dla ściany oblicowanej (według 

zasad pkt. i). 

n)  Kominy wolnostojące należy obliczać w metrach sześciennych ich objętości według 

projektowanych wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina należy przyjmować od poziomu, od którego 

występuje on jako wolnostojący do wierzchu komina. Wysokość zgrubionych głowic kominowych nad dachem należy 

przyjmować od strony niższej połaci dachowej. Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. 

o)  Ilość okładzin (szpałdowania) konstrukcji należy obliczać w metrach kwadratowych okładanej powierzchni. 

 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom wg ogólnie przyjętych zasad (jeżeli nie są przywołane inne to zastosowanie mają 

zdefiniowane w opracowaniu: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" wyd.Arkady, rok 

wyd. 1990 lub późniejsze wznowienia) 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części murów 

wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. 

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych. 
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W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6, a wyniki badań porównać z wymaganiami 

określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych 

faz robót murowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 

częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- wyniki badań kominiarskich. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 

wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. 

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 

wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do 

odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości elementów 

murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 

się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego 

jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.4.    Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po użytkowaniu w tym okresie oraz 

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego 

jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

konstrukcji murowych. 

9. Podstawy płatności 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanego wymurowanych i wyspoinowanych ścian, 

według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

 

10. Przepisy związane 

10.1.   Normy PN-EN 771-1:2011 

PN-EN 845-3+A1:2008 

PN-EN 845-2:2004 PN-EN 1996-2:2010 

 
PN-EN 13163:2009 

PN-EN 1008:2004 PN-EN 13139:2003 

PN-EN 12151:2008 

PN-EN 197-1:2012 

 
PN-EN 197-2:2002 

PN-EN 998-2:2010 

PN-EN 1015-2:2000 PN-EN 1015-

3:2000 

 
PN-EN 1015-6:2000 

PN-EN 1443:2005 PN-

EN 1008:2004 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej 

świeżej zapraw.

Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne 

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe zbrojenie do 

spoin wspornych 

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża Eurokod 6 - 

Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Wymagania projektowe, dobór 

materiałów i wykonanie murów Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - specyfikacja Woda zarobowa 

do betonu Kruszywa do zaprawy 

Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy - 

Wymagania bezpieczeństwa. 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku Cement - Część 2: Ocena zgodności Wymagania dotyczące 

zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska 

Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 

badań 

Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 



 

 

 


