
1 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 

Temat:Temat:Temat:Temat:                    budowa parterowego kontenerowego pawilonu biurowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający :                 Przychodnia Lekarska RAD - MED sp. z o.o.  

                                           41-922 Radzionków ul. Gajdasa 1. 

 

 

 

 

 

Obiekt :Obiekt :Obiekt :Obiekt :        projektowany obiekt będzie położony w Radzionkowie przy ul. Gajdasa na     
                  działce nr 2348/29 

 

 

 

 

 

 

Kod CPV :   45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   

                      budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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Spis specyfikacji technicznych 
 
 
I. Ogólna specyfikacja techniczna – ST 
II. Szczegółowe specyfikacje techniczne – SST: 
 

 

GRUPA 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 
 

 -  001 Roboty ziemne 

 

GRUPA 452 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części: 

 
− 002 Rusztowanie 

− 003 Roboty żelbetowe 

− 004 Roboty murowe 

 

Grupa 453 – Roboty instalacyjne  w budynkach   

 

−−−− 005 Instalacje wodne  

−−−− 006  Roboty elektryczne 

 

GRUPA 454 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych:  

 

− 007 Tynki 

− 008 Roboty okładzinowe 

− 009 Stolarka 

− 010 Roboty malarskie 
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I. Ogólna specyfikacja techniczna – ST 

 
 

Nazwa i adres obiektu: projektowany obiekt będzie położony w Radzionkowie przy   

                                        ul. Gajdasa na działce nr 2348/29. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nazwa i adres zamawiającego:  Przychodnia Lekarska RAD - MED sp. z o.o.  

                                                      41-922 Radzionków ul. Gajdasa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej: BASTUS LTD 20 - 22 Wenlock Road London  

                                                                      N1 7 GU, England. 

                                               
 
 
 
 
 
Sprawdził :                                Zofia Wójcik 

                            zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował :                                  Marcin Wójcik 

                             zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7 
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I. Część ogólna. 
 
1. Nazwa nadana zamówienia przez Zamawiającego. 

nazwa:  budowa parterowego pawilonu biurowego. 

adres obiektu: projektowany obiekt będzie położony w Radzionkowie przy                                         

ul. Gajdasa na działce nr 2348/29. 

 

2. Przedmiot i zakres robót 

 

Specyfikacja obejmuje cały zakres robót wchodzących w skład w/w zadania, a w szczególności: 

 

- wykonaniu robót związanych z wykonaniem przyłączy elektrycznych, kanalizacyjnych 

i wodociągowych do pawilonu biurowego wraz z robotami towarzyszącymi, 

- wykonaniu robót związanych z wykonaniem fundamentów, 

- postawieniem ścian nośnych, trzpieni i wieńca żelbetowego, 

- wykonaniem dachu z płyt dachowych z YTONGA w systemie odwróconym, 

- wykonaniem obróbek blacharskich i montażem rynien i rur spustowych, 

- montażem stolarki budowlanej, 

- wykonaniem posadzek pawilonu, 

- podziałem przestrzeni wewnątrz pawilonu poprzez postawienie ścianek z płyt g-k, 

- wykonaniem sufitów podwieszanych typu "Amstrong", 

- wykonaniem izolacji termicznych ścian zewnętrznych,  

- wykonaniem niezbędnych instalacji użytkowych wewnątrz pawilonu wraz z instalacją pompy 

ciepła i ogrzewania podłogowego, 

- wykonanie robót malarskich i porządkowych, 

- wykonanie dojścia do pawilonu w postaci chodnika wraz z obrzeżami, 

- rozplantowanie ziemi z wykopów i uporządkowanie terenu wokół nowo powstałego 

pawilonu. 

 

3. Informacje o terenie budowy. 

 

Projektowany obiekt jak wcześniej opisano od strony północnej - zachodniej oddalony jest 

w odległości 8,00 m od budynku Poradni Lekarskiej RAD - MED, od strony wschodnio - 

północnej usytuowany będzie w odległości 10,00 m od granicy działki. Natomiast od strony 

południowo - wschodniej usytuowany jest w odległości 4,50 m, od granicy działki. W odległości 

42,50 m obiekt będzie oddalony od południowo - zachodniej granicy działki. Odległości te są 
dopuszczalne dla  usytuowania obiektów budowlanych na działce budowlanej. W oparciu 

o mapę zasadniczą oraz uzgodnienia branżowe w miejscu projektowanego garażu lub w jego 

najbliższym otoczeniu nie są usytuowane inne obiekty budowlane ani nie przebiegają żadne 

instalacje podziemne lub nadziemne.  

4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

 

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy na zasadzie i w terminie określonym 

w umowie o wykonanie robót. Zamawiający wskaże Wykonawcy dostęp do wody, energii 

elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków. Zamawiający protokolarnie przekaże 

Wykonawcy teren budowy w czasie i w warunkach określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje wykonawcy: 
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- dokumentację techniczną, 
- ewentualną kopię decyzji o pozwolenie na budowę, 
- kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

ochronę placu budowy oraz wszelkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do 

realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 

elementy i wyposażenie budynku będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 

Zamawiającego, może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca 

zaniedba swoich obowiązków konserwacyjnych.    

 

5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

 

6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 

i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie 

unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W trakcie realizacji robót 

wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 

regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

 

7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych zawartych w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w sytuacji zaistnienia warunków niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia do wstrzymania pracy personelu. Wykonawca dostarczy na budowę 
i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzania przed rozpoczęciem 

budowy „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” wg obowiązujących rozporządzeń, zwanego 

„planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

sporządzonej przez Projektanta. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w trakcie 

realizacji robót wyposażenia przeciwpożarowego w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w  bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, które mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie 

materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub materiały emitujące szkodliwe 

promieniowanie są niedozwolone. 
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8. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót  

 

 

45200000 - 9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

45111200 - 0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne 

45212600 - 2 Roboty budowlane w zakresie pawilonów 

45262100 - 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262210 - 6 Fundamentowanie 

45262520 – 2 Roboty murowe 

45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

45431000 - 7 Pokrywanie podłóg i ścian 

45312310 - 3  Instalacje elektryczne 

45410000 – 4 Tynkowanie 

45421000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45440000 – 3 Roboty malarskie i szklarskie 

 

9. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 

 

9.1. Projektanci:  

 

Opracował :                                              Marcin Wójcik 

                                                 zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7 

 

Sprawdził :                                                 Zofia Wójcik 

                                                 zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7 

 

9.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej.  

 

9.3. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 

wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji, w przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 
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- dokumentacja projektowa, 

- specyfikacje techniczne. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

 

10. Dziennik budowy  

 

10.1. Dziennik budowy. 

  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy powadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 19.11.01). Wszystkie wyjaśnienia komentarze 

lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco 

przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie 

decyzje zarządzającego realizacją umowy, które je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 

każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.  

 

10.2. Książka obmiaru robót. 

  

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

elementu  realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na 

bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 

wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót stanowiącym załącznik do umowy.  

  

10.3. Inne podstawowe dokumenty budowy: 

 

- dokumenty wchodzące w skład umowy, 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania placu budowy, 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne, 

- instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

- protokół odbioru robót, 

- opinie ekspertów i konsultantów, 

- korespondencja dotycząca budowy. 

  

10.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane n a placu budowy we właściwym 

zabezpieczonym miejscu.   

10.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujące dokumenty: 

- rysunki robocze, 

- dokumentację powykonawczą. 
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11. Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

11.1. 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, 

11.2.budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada dach i fundamenty. 

11.3 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

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

11.4. teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

11.5. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

11.6. certyfikacie zgodności – należy przez to rozumieć dokument wydany przez 

notyfikowaną jednostkę certyfikacji potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są 
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
11.7. deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 

jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
11.8. dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na 

budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 

przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

11.9. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 

11.10. 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, wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 
11.11. dziennik 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. 

11.12. inspektorze nadzoru budowlanego – należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 

nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach 

i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

11.13. kierownika budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
11.14. rejestrze obmiarów (książce obmiarów)  - należy przez to rozumieć akceptowaną przez 

ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.  

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
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11.15. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

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

11.16.obmiarze robót – należy przez to rozumieć pomiar wykonywanych robót budowlanych 

dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych 

w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

11.17. odbiorze częściowym (robót budowlanych)- należy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób 

i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.  

Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonywanego 

w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 

budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy” . 

11.18. odbiorze gotowego obiektu budowlanego – należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 

(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca 

inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.  

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

11.19. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

11.20. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych „ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

11.21. wspólnym słowniku zamówień – należy przez to rozumieć system klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa 

się ze słownika głównego oraz ze słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosownie 

do kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z ówczesnych 

Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. „Polskie prawo 

zamówień publicznych” przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji PCV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r. 

11.22. zarządzającym realizacją umowy – należy przez to rozumieć osobę prawną lub 

fizyczną określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, 

wyznaczoną przez Zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót 

i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.  
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II. Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych.  
 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 

spełniać wymogi art.10 Ustawy Prawo Budowlane. 

  

1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Wszystkie wbudowane materiały w trakcie wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową informację o źródle 

produkcji, zakupu lub pozyskania materiałów użytych do robót, wraz z ich atestami, wynikami 

badań laboratoryjnymi i próbkami do akceptacji. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy 

udzielona jakieś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 

pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca każdorazowo jest 

zobowiązany do dostarczenia atestów z zatwierdzonego źródła, żeby udowodnić, że 

zakupowane materiały nadal spełniają wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, wyłączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu wszystkich 

dokumentów pozwalających na ich prawidłową eksploatacje. Wykonawca będzie ponosił 

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ilość 
i jakość materiałów odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 

źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

  

2. Kontrola materiałów. 

  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczenie na budowę materiałów, żeby sprawdzić 
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zamawiający jest 

upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów żeby sprawdzić ich własności i jakość. 
  

3. Atesty materiałów. 

  

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Zamawiający dopuszcza do 

użycia tylko materiały posiadające atesty producenta stwierdzające pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczególnych specyfikacjach technicznych. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia niezgodności przez Zamawiającego właściwości 

użytych materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

Zamawiający wstrzymuje ich użycie w budowie. 
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4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

  

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
Zamawiający pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 

zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 

przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 

zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonywany na własne 

ryzyko Wykonawcy pod rygorem odrzucenia tj. Zakwalifikowania jako wadliwe i niezapłacone. 

  

5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza placem budowy, 

w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

 

III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Zamawiającego oraz powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba 

i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 

gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub 

szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

Zamawiającego, późniejsze zmiany nie mogą odbyć się bez zgody Zamawiającego. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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IV. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

 Środki transportowe muszą zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w projekcie budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz wskazaniami 

Zamawiającego, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 

budowy na polecenie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Jakiekolwiek 

błędy Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy zostaną usunięte na jego koszt. 

  

VI. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych.   
 

1. Zasady kontroli jakości robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca jest 

zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami zawartymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 

przepisów, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 
  
2. Pobieranie próbek. 

 
Próbki do badań z zasady pobierane są losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający musi mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma 

obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do 

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

z jego własnej woli. 
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3. Badania i pomiary. 

  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

  
4. Certyfikaty i deklaracje. 

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

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998 

r. (Dz.U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub 

b) aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa i które spełniają wymogi szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w Rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz.U. 99/98). 

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

dostarczona do robót powinna posiadać te dokumenty, określając w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  
 

1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres  wykonywanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacji 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi 

będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 

techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą w m3, jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach. 

  

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 
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3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością i terminach wymaganych 

w celu dokonania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Obmiary będą 
także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 

podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed 

zakryciem. 

  

VIII. Odbiór robót budowlanych. 
 

Zasady odbioru robót określa umowa. 

 
  IX. Rozliczenie robót. 

 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

  

X. Dokumenty odniesienia. 
 

1. Normy i normatywy. 

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 

są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.  

 

2. Przepisy prawne. 

  

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 4141) z późniejszymi 

zmianami, 

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

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157), 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05. 1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) 

wraz z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 

metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz.48).  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                                              001 Roboty ziemne 
 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu:    projektowany    parterowy pawilon biurowy będzie położony 

w Radzionkowie przy ul. Gajdasa na działce nr 2348/29. 

    

 
 
 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:      :      Przychodnia Lekarska RAD - MED sp. z o.o.  

                                                                        41-922 Radzionków ul. Gajdasa 1. 

 

  
 

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej :  BASTUS LTD 20 - 22 Wenlock Road London  

                                                                        N1 7 GU, England. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Opracował :                          Marcin Wójcik 

                       zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7/2 
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I. Część ogólna 
 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót ziemnych przy budowie parterowego pawilonu biurowego, oraz wywozu ziemi 

z wykopów, wykonania chodników oraz nawierzchni z mieszanek asfaltowych przy 

projektowanym pawilonie. 

 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

  

3. Zakres robót objętych SST  

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacja dotyczy prowadzenia robót ziemnych związanych 

z budową obiektu wyszczególnionego w poz.1  

 

4. Określenia podstawowe 

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

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

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

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

II. Materiały.  
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:  
- humus zdjęty z terenu, 

- grunty wydobyty z wykopów,  

- gliny piaszczyste. 

 

III. Sprzęt. 
 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy  

użyciu sprzętu mechanicznego:  

- koparka, 

- spycharka, 

- ładowarka, 

- zagęszczarka wibracyjna, 

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inwestora.  

 

IV. Transport. 
 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz, stosowane  

będą samochody samowyładowcze – wywrotki. Każdy środek transportu winien być 
zaakceptowany przez Inwestora.  
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V. Wykonanie robót. 
 
5.1. Warunki ogólne:  

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót podano w ST. Wykonywanie wykopów może 

nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczna i po wyrażeniu zgody przez Inwestora. Roboty 

ziemne wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-06050.  Przed przystąpieniem do 

wykonywania wykopów należy:  

- zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem wysokościowym, projektowanym 

obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu, 

- wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,  

- oznaczyć szerokość wykopów , zarysy skarp itp.,  

- przygotować teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni,  

- wykonać wszystkie urządzenia odwadniające , zabezpieczające wykopy i nasypy przed 

wodami opadowymi i powierzchniowymi. 

  

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociągowe wykonać do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej 

od projektowanej, a następnie pogłębić do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 

wykonaniem fundamentów. 

 

5.2. Odspojenie i odkład urobku.  

 

Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. Podczas trwania 

robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na:  

- bezpieczna odległość od przewodów wodociągowych , gazowych, kanalizacyjnych, kabli 

energetycznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji 

projektowej, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inwestora i odpowiednie 

przedsiębiorstwa i instytucje,  

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 

projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, czasie użycia sprzętu 

mechanicznego należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu,  

- należy zainstalować bezpieczne zejścia,  

- należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi wykopu zależnej 

od rodzaju gruntu.   

 

5.3. Podłoże.  

 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotności 

o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN—86/B-02480. Przy wykonywaniu wykopów pod 

fundamenty i instalacje rurociągowe, w sposób mechaniczny należy wykonać je do głębokości 

0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, w zależności od użytego sprzętu , a następnie pogłębić do 

głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.  

 

5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu.  

 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych należy 

wykorzystać grunty piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład, lub dowiezienie spoza strefy 

robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych, z kamieniami lub gruzem, . Zasypkę należy 

prowadzić warstwami 25 - 35 cm z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Stopień 
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zagęszczania winien wynosić 0,95 - 1,0 . Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej 

dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem.  

 

5.5. Warunki gruntowo - wodne.  

Charakterystyka geotechniczna podłoża:  

Po usunięciu humusu stwierdzono, że podłoże zbudowane jest z gliny piaszczystej bez 

zawodnienia. Występują proste warunki gruntowe, grunty są jednorodne, zalegają poziomo, nie 

obejmują gruntów słabonośnych i organicznych. Brak występowania naturalnych 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

 

Posadowienie budynku:  

- fundamenty budynku należy zlokalizować na gruntach tej samej klasy,  

- nie wolno dopuścić do zawodnienia dna wykopu wodami opadowymi.  

  

5.6 Wywozy i przewozy ziemi.  

Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Przywóz piasku, żwiru 

i brakującej ziemi. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie.  

 

5.7. Szerokość wykopu.  

Zasady określenia ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych. Nachylenie 

skarp roboczych wykopów powinny wynosić 1÷0,6. 

 

VI. Kontrola jakości. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod 

względem kształtu i wykonania odpowiada on wymaganiom zawarty w ST oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w normach.  

Sprawdzeniu podlega:  

a/ wykonanie wykopu i podłoża,  

b/ zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  

c/ stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych  

przy wykonywaniu fundamentów i montażu instalacji,  

d/ wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 cm,  

e/ jakość gruntu przy zasypce,  

f/ zagęszczenie,  

g/ wykonanie korytowania. 

  

VII. Obmiar robót.  
 
Jednostkami obmiaru są:  
m3 - dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki filtracyjnej, podsypki 

piaskowo - żwirowej, 

 m2 - dla wykonania korytowania , umocnienia wykopu,  

mb - dla wykonania ścianek szczelnych , rurociągów.  
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VIII. Odbiór robót.  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.  

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z normą PN-B-066050. Odbiorowi podlega 

ilość i jakość wykonanego wykopu , korytowania. Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego 

wykopu , plantowania, formowania nasypów i skarp oraz ilość przemieszczenia i transportu 

gruntu.  

 

IX. Przepisy związane. 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub 

odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

  

PN-B-06050 - Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych.  

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

BN-72/8932-01 -Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

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

PN-86/B-022480 -Grunty budowlane. Określenia, symbole , podział i opis gruntów.  

BN-70/8931-05 - Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.  

PN-66/B-06714 -Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                                                              002 Rusztowanie 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu:    projektowany    parterowy pawilon biurowy będzie położony 

w Radzionkowie przy ul. Gajdasa na działce nr 2348/29. 

    

 
 
 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:      :      Przychodnia Lekarska RAD - MED sp. z o.o.  

                                                                        41-922 Radzionków ul. Gajdasa 1. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej:  BASTUS LTD 20 - 22 Wenlock Road London  

                                                                       N1 7 GU, England. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Opracował :                          Marcin Wójcik 

                       zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7/2 
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I. Część ogólna 
 

− Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dla robót 

związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych. 

-     Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

− Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rusztowań dla robót na elewacjach 

  

− Określenia podstawowe 

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

 

− Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy wykonaniu rusztowań należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-M-47900 Rusztowania stojące metalowe robocze oraz wymagania ogólne, badania 

i eksploatacja oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania – 

Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową ST i poleceniami ZRU. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

podano w ST. 

 

II. Wymagania szczegółowe dotyczące rusztowań. 
 

Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy 

wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające 

do wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 

Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu 

rusztowania do użytkowania. 

Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE), co oznacza, że dany 

rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu 

zgodności wymagań z przepisami. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentacje techniczną. 
Dokumentacje techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 

opracowana przez producenta rusztowania. 

Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 

- nazwę producenta z danymi adresowymi, 

- system rusztowania (ramowe, modułowe, ruchome lub inne),  

- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na 

typowe i nietypowe, w których powinny się znaleźć informacje na temat:  

      - dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych,  
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- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu  

technicznego,  

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy których eksploatacja rusztowań jest 

możliwa.  

- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),  

- informacji na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia,  

- warunki montażu i demontażu rusztowania,  

- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 

montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu 

rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,  

- wzór protokołu odbioru,  

- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania,  

- certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 

bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. 

dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania 

i podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, 

urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, 

wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu. Zakres 

merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań.  

Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 

rusztowania. 

Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są: nieruchome lub ruchome (jezdne). 

Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, 

przyścienne i wiszące. 

 

III. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów i sprzętu do wykonania robót 
budowlanych. 

3.1. Materiały 

1.Rusztowania robocze – to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być 
wykonywane prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. 

Rusztowania ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia 

przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja 

budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone 

przez wymiary elementów rusztowania, służą do utrzymywania osób. 

2.Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 

rusztowania, stanowiących integralna część całego rusztowania. 

3.Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 

rusztowania to: 

−−−− stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy     

drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, 

klamry stężeń oraz elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 
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−−−− stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 

pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienia 

poziome), 

−−−− słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej 

kondygnacji rusztowania, 

−−−− stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami, służąca do podparcia wsporników 

rozszerzających rusztowanie w razie potrzeby, 

−−−− węzeł – miejsce rozłączenia połączenia 2-ch lub więcej elementów rurowych, 

−−−− stężenia wzdłużne, 

−−−− stojaki, poprzecznice, podłużnice wzmacniające, 

−−−− odciąg – element łączący rusztowanie z kotwą elewacji budynku, 

−−−− pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, 

−−−− wspornik – element konstrukcyjny rusztowania, zamontowaniu na konstrukcji nośnej, 

służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 

−−−− podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 

−−−− fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 

−−−− rama pozioma – element rusztowania pracujący w pozycji poziomej, składający się 2-óch 

podłużnic połączonych poprzeczkami, 

−−−− rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 

pionowej, składający się z 2-Och stojaków połączonych poprzeczkami, 

−−−− kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu 

zamontowania odciągu, 

−−−− konstrukcja osiatkowania – siatki ochronne, zabezpieczające rusztowanie przed upadkiem 

z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych, 

−−−− poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, 

−−−− podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 

3.2.SPRZĘT 

Przy montażu używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania. 

 

IV. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

lub utratą stateczności. 

 

V. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 

5.1.W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montażu 
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i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 

dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 

systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 

rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 

dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo – złączkowe nie jest rusztowaniem 

systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. 

5.2.Zaleca się stosowanie przy remoncie, którego montaż, demontaż i eksploatację należy 

prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczona z rusztowaniem przez 

producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania 

winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania. 

5.3.Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 

rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest 

protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania 

przed jego odbiorem. 

5.4.Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania 

powiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

5.5.Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując 

wpisu w dzienniku budowy. 

5.6.Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. 

Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych 

z Kodeksem Pracy, przepisami BHP oraz planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

5.7.Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 

−−−− w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światłą dającego dobrą widoczność, 

−−−− w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,  

−−−− podczas burzy i wiatru,  

−−−− w sąsiedztwie czynnych linii energetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych 

przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10m dla linii do 30 kV, 

15m dla linii powyżej 30 kV. (jeżeli warunki te nie są spełnione, linie energetyczną należy 

zdemontować lub wyłączyć spod napięcia).  

5.8.Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 

pomostów. 

5.9.W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 

daszki ochronne na wysokości 2,4m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 

zagrożenia. 

 
VI. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych. 

 

6.1.Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem 

objąć należy:  

- stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym montowane będą rusztowania, 

- posadowienie rusztowania,  

- siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
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dopuszczalnych odchyłek,  

- stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  

- zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania,  

- pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją lub projektem technicznym 

rusztowania,  

- komunikację, czy zgodne z instrukcją lub projektem technicznym rusztowania,  

- urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności,  

- usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii, 

-  zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją lub projektem technicznym rusztowania i 

czy zapewniają warunki bezpieczeństwa pracy.  

 
VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

Obmiar robót wykonuje się  w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu  ściany 

na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji 

(pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w 

zależności od składu brygady roboczej. 

 

VIII. Odbiór robót budowlanych.  

   

8.1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje 

Kierownik Budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 

8.2.Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego 

rusztowania. 

8.3.Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed 

rozpoczęciem pracy sprawdzając: 

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 

- czy jest prawidłowo zakotwione,  

- czy nie styka się z przewodami elektrycznymi,  

- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie 

śliskie, stabilne), poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),  

- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.  

8.4.Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 
Kierownik Budowy lub konsrewator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji 

rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć 
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 

8.5.Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie 

w pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu 

itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym 
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i dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 

8.6.Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. 

Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym usunięte z potwierdzeniem ich 

wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 

8.7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 

wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

IX. Rozliczenie robót.  

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, 
a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 

X. Dokumenty odniesienia. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych  

Dz.U. 178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy  

Ustawa o systemie zgodności  

Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby  

PN-M-47900 Rusztowania stojące metalowe robocze. Wymagania ogólne, badania 

i eksploatacja  

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowań  

PN-EN 74 Złącz, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych  

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania – Instrukcja Instytutu 

Techniki Budowlanej  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                                                       003 Roboty żelbetowe 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu:    projektowany    parterowy pawilon biurowy będzie położony 

w Radzionkowie przy ul. Gajdasa na działce nr 2348/29. 

    

 
 
 

 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:      :      Przychodnia Lekarska RAD - MED sp. z o.o.  

                                                                        41-922 Radzionków ul. Gajdasa 1. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej:  BASTUS LTD 20 - 22 Wenlock Road London  

                                                                       N1 7 GU, England. 

. 

 
 
 
 
 

 

 

Opracował :                          Marcin Wójcik 

                       zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7/2 
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1. Część Ogólna. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach wykonania konstrukcji 

betonowych zbrojonych. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem fundamentów pod parterowy kontenerowy pawilon biurowy. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. Specyfikacja 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

- wykonaniem (przygotowaniem i montażem) zbrojenia, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- wykonanie płyty żelbetowej o grubości 10 cm zbrojoną siatką  stalową ⱷ 10  co 30 cm,  

- wykonanie trzpieni żelbetowych, 

- wykonanie wieńca żelbetowego, 

- zastosowanie beton klasy B-15, na głębokość posadowienia 50 cm poniżej poziomu terenu.  

  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 

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. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 

w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody 

w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 
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Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb 
G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na 

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

zgodnie z normą PN-B-06250. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 10 mm. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

wyszczególnionych w p.1.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz 

ich zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie 

następujące informacje: 

1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 

2. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 

 

2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

2.2. Składniki mieszanki betonowej. 
2.2.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

- dla betonu klasy od B15 do B25 – klasa cementu 32,5 NA. Do każdej partii dostarczonego 

cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego cementu 

przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma 

pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed 

użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 

196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, 

- sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

- początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 

- koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

- wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
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- wg próby na plackach – normalna.  

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza 

się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 

przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 

nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 

kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym 

podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać 
wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna 

nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod 

warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, 

a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Kruszywem 

drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie 

okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

-  do 0,25 mm – 14÷19%, 

- do 0,50 mm – 33÷48%, 

- do 1,00 mm – 53÷76%. 
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Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki – do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 

PN-B-06714.26, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola 

wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PNB-06712, użycie takiego 

kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 

2.2.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.3. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania: 

- nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

- wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów 

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 

grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku 

w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 

kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się 
następująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 

w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 

stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można 

skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu 

w zależności od klasy betonu są następujące: 

- 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 

- 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance 

betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 
- wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

- wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

- wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 

w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody 

badania: 

- metodą Ve-Be, 

- metodą stożka opadowego. 

 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 

w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
-  ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

-  ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem  

Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego. 
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2.4. Stal zbrojeniowa. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi stosuje się stal klas i gatunków wg 

dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6  

 

2.4.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM 

Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm 8÷10, 

- granica plastyczności Re (min) w MPa 500, 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550, 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490, 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375, 

- wydłużenie (min) w % 10, 

- zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 

parametrach: 

- średnica pręta w mm 6÷32, 

- granica plastyczności Re (min) w MPa 355, 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490, 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355, 

-  wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295, 

- wydłużenie (min) w % 20, 

- zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 

parametrach: 

- średnica pręta w mm 5,5÷40, 

- granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370, 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240, 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200, 

- wydłużenie (min) w % 24, 

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

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm 5,5÷40, 

- granica plastyczności Re (min) w MPa 220, 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310, 

- wydłużenie (min) w % 22, 

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

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

czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 

okiem. 

 

2.4.2. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 
być podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
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- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

 

2.5. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

 

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

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3. Sprzęt. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty można 

wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 

wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane 

do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. Sprzęt używany przy 

przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, 

jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony 

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

obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

 

4. Transport. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Transport 

mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 
przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

- 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

- 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

 

Pręty do zbrojenia 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. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane elementy konstrukcyjne betonowe 

i żelbetowe. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 

nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności: 

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

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

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

06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników 

do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 

najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co 

najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną 
ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie 

powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować 
pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 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 pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przerwy w betonowaniu należy sytuować 
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w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie 

powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 

elementu. 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 szkliwa cementowego oraz 

zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym 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 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 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. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 

próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to 

zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 
35ºC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż 
po 12 godz. 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 +15ºC 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 co najmniej 3 razy na dobę. Woda 

stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 

dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 

do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
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bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu. 

 

5.6. Deskowania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 

gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 

sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 

deskowania. 

 

5.7. Przygotowanie zbrojenia. 
 
5.7.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia. 
Powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
 

5.7.2. Czyszczenie prętów. 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby 

chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą 
i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 

piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 

tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 

ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

5.7.3. Prostowanie prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

5.7.4. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 

5.7.5. Odgięcia prętów, haki. 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 

normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 

położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można 

wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
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odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, 

w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować 
średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 

montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów 

należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 

powstałe podczas wyginania. 

 

5.8. Montaż zbrojenia. 
 
5.8.1. Wymagania ogólne. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 

nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi 

środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona 

na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni 

przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

- 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 

szkielecie zbrojeniowym. 

 

5.8.2. Montowanie zbrojenia. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 

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

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, 

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. 

 

6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

6.2. Badania kontrolne betonu. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

obierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki 

pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
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należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 

niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 

się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek 

i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia 

nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania 

i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, 

zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 
w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na 

próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy 

stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo 

przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać 
mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg 

normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, 

a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza 

się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 

zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie 

większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać 
należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PNB- 06250. Dopuszcza 

się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 

uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie 

i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu 

i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 

należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 

W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST 

oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

 

6.3. Tolerancja wykonania. 
 
6.3.1. Fundamenty.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 

nie powinno być większe niż: 
- ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
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6.3.2. Przekroje. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe 

niż: 
- ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
- ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
- 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
- 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.3. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 
- 7 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 
- 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

- 0,2 m nie powinny być większe niż: 
- 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 
- 6 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
- L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

- L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
- 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.4. Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.4. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności 

z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi 

przed betonowaniem. 
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Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

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

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 
z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 

odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia 

i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 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. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 

przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej 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 ±0,5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

7. Obmiar robót. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

8. Odbiory robót i podstawy płatności. 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami dały wyniki pozytywne. Odbiór 

końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na 

sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
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Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

- oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

- łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą ST, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

9. Przepisy związane. 
 
9.1. Zalecane normy. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 

w tym w szczególności: 

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

- PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Materiały. 

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

- PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

- PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

- PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 

i wymagania. 

- PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 
- PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

- PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

- PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 

- PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 

- PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 

- PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
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- PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach. 

- PN-B-06250 Beton zwykły. 

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

- PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

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

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

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

- PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

- PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

- PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości. 

- PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy 

prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 

rozpuszczonych lotnych. 

- PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 

mval/dm3 metodą wersenianową. 
- PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem 

ohydroksyrtęciobenzoesowym. 

- PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
- PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania 

chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 
- PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, 

cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

- PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 

i badania. 

- PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

- PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

- PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością 
i zapewnienie jakości. 

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

- IDT-ISO 6935-1:1991 

- PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
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- IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane. 

- PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe poprawki  

PN-ISO 6935-2/ wymagania /AK:1998/Ap1:1999 

- PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 

9.2. Inne. 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,  

– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                                                    004 Roboty murowe 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu:    projektowany    parterowy pawilon biurowy będzie położony 

w Radzionkowie przy ul. Gajdasa na działce nr 2348/29. 

    

 
 
 

 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:      :      Przychodnia Lekarska RAD - MED sp. z o.o.  

                                                                        41-922 Radzionków ul. Gajdasa 1. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej:  BASTUS LTD 20 - 22 Wenlock Road London  

                                                                       N1 7 GU, England. 

 
 
 
 
 

 

 

Opracował :                          Marcin Wójcik 

                       zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7/2 
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I. Część ogólna 
 

−−−− Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych i betonu komórkowego. 

 

−−−− Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

  

−−−− Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie murów w obiekcie tzn: 

−−−− ułożenie na płycie fundamentowej ścianek o wys. 40 cm z bloczków betonowych, 

−−−− postawienie ścian zewnętrznych z bloczków YTONG, 

−−−− ułożenie nadproży z elementów YTONGA, 

−−−− wykonanie dachu z płyt dachowych YTONGA. 

  

−−−− Określenia podstawowe 

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

 

−−−− Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy wykonaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN- /B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową ST i poleceniami ZRU. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

podano w ST. 

 

 

II. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

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

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzek i jezior. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, olej i muł. 

 

−−−− Wyroby ceramiczne.  

  

Cegła pełna, 

- pustaki kominowe,  

- drążona, 

Cegła budowlane powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

Wymiary: l= 250 mm, s= 120 mm, h = 65 mm 

 

−−−− Wyroby YTONGA - bloczki.  

 

Najpopularniejsze wymiary Ytonga to (szerokość x długość x wysokość) : 
- Ytong 115  x 599 x 199 [mm] (Ytong 11,5 cm x 59,9 cm 19,9 cm), 
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- Ytong 150 x 599 x 199 [mm]  (Ytong 15 cm x 59,9 cm 19,9 cm), 

- Ytong 175  x 599 x 199 [mm]  (Ytong 17,5 cm x 59,9 cm 19,9 cm), 

- Ytong 200  x 599 x 199 [mm]  (Ytong 20 cm x 59,9 cm 19,9 cm), 

- Ytong 240  x 599 x 199 [mm]  (Ytong 24 cm x 59,9 cm 19,9 cm), 

- Ytong 300  x 599 x 199 [mm]  (Ytong 30 cm x 59,9 cm 19,9 cm), 

- Ytong 356  x 599 x 199 [mm]  (Ytong 35,6 cm x 59,9 cm 19,9 cm), 

- Ytong 400  x 599 x 199 [mm]  (Ytong 40 cm x 59,9 cm 19,9 cm), 

- Ytong 480  x 599 x 199 [mm]  (Ytong 48 cm x 59,9 cm 19,9 cm). 

 

−−−− Wyroby YTONGA - płyty stropowe.  

 

Płyty stropowe i płyty dachowe Ytong mogą występować w następujących wymiarach: 150 

mm, 200 mm, 240 mm, 250 mm lub 300 mm grubości, 6000 mm (min. 1000 mm, maks. 8000 

mm) długości oraz 625 (min. 250 mm, maks. 750 mm). 

 

−−−− Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30 

cement ciasto wapienne piasek 

1 1 6 

1 1 7 

1 1,7 5 

cement wapno hydratyzowane piasek 

1 1 6 

1 1 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50 : 

cement ciasto wapienne piasek 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 

cement wapno hydratyzowane piasek 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 

 

- przygotowanie zapraw do robót murowanych powinno być wykonywanie mechanicznie, 

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
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Do zapraw 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 użycia zaprawy nie będzie niższa niż 5 stopni Celcjusza.  

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.  

 

- Zaprawy murarskie do cienkich spoin. 

 

Zastosowanie: 
Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie białym 0.1 typu T, 

wg. projektu, przeznaczona jest wznoszenia ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych 

(w tym działowych) oraz słupów z betonu komórkowego metodą murowania na cienka spoinę. 
Służy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, do elementów budowlanych 

podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona jest do murów zbrojonych 

i niezbrojonych. 

Właściwości: 
Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego 0.1 jest przygotowana w postaci 

suchej mieszanki spoiw hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz 

domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze. Zaprawa jest mrozo- i 

wodoodporna. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscu spoin między 

elementami murowanymi. 

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE: 

- temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże, 

- proporcje mieszania: od 5,75 litrów wody na 25 kg zaprawy, 

- czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godz, 

- grubość spoiny: max. 3 mm, 

- czas korekty: do 7 minut, 

- wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5, 

- wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna wg PN-EN 998-2:2012, załącznik C): ≥ 0,1 

N/mm
2
, 

- zawartość chlorków: ≤ 0,02% suchej masy zaprawy, 

- reakcja na ogień: Euroklasa A1, 

- absorpcja wody: ≤ 0,8 kg/(m
2
min

0,5
), 

- przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg 

PN-EN 1745:2012, tabela A.12): µ =15/35, 

- współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, 

dla P=50%): λ 10,dry,mat = 0,61 W/mK, 

- trwałość: mrozoodporna, 

- grubość kruszywa: < 0,8 mm, 

- substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki, 

- zużycie: około 4,5 kg suchej zaprawy na 1 m
2
 muru o grubości 24 cm, przy grubości 3 mm, 

przy murowaniu elementów murowych profilowanych na pióra i wpusty, czyli 

z niewypełnionymi spoinami pionowymi, 
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- przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych 

i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na 

paletach). 

  

III. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót 
budowlanych. 
  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

IV. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

lub utratą stateczności.   
 

V. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych. 
  

Wymagania ogólne: 

- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności co do odsadzek, wyskoków i otworów, 

- w pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne, 

- mury wznosić równomiernie na całej długości, w miejscach połączeń murów nowych i 

istniejących należy wykonać strzępia, 

- cegła układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 

- w okresie letnim należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie, 

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 

uszkodzonej zaprawy.  

  

−−−− Mury z cegieł pełnej.  

  

9.1. Spoiny w murach ceglanych. 

 

- 12 mm spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać            
  17 mm, a minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna  

   nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 

mm. 

 

9.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

  

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł. Połączenia murów stykających się pod kątem prostych i wykonanych z 

cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 

boczne.  
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−−−− Mury z cegły dziurawki.  

  

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 

pełnej. 

W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz kanałach dymowych należy 

stosować normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły 

dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 

 

- Mury z betonu komórkowego. 

 

Najczęstszym rozwiązaniem obecnie stosowanym jest murowanie bloczków na zaprawie do 

cienkich spoin (na tzw. kleju), oczywiście dotyczy to bloczków charakteryzujących się wysoką 
dokładnością wymiarową. Bloczki YTONGA produkowane są z uchwytami montażowymi oraz 

z zamkiem, czyli tak zwanym piórem i wpustem. W przypadku bloczków wyposażonych 

w pióra i wpusty nie ma potrzeby stosowania spoiny pionowej łączącej dwa elementy. Jednak 

w każdym przypadku, gdy łączone są elementy bez zamków, należy wykonać spoinę pionową, 
czyli np. w narożnikach. Zastosowanie cienkiej spoiny, wielkości 2–3 mm, pozwala uniknąć 
mostków termicznych przy łączeniu elementów murowych. Pierwsza warstwa bloczków musi 

być wykonana na zaprawie tradycyjnej o grubości 2–3 cm. Ma to na celu wypoziomowanie 

pierwszej warstwy. Murowanie należy rozpoczynać od narożników najwyżej położonego punktu 

fundamentu. W praktyce pierwszą warstwę po wymurowaniu pozostawia się na jeden dzień 
w celu ustabilizowania, a następnego dnia przystępuje się do murowania kolejnych warstw. 

 Ściany fundamentowe wykonuje się z bloczków o gładkich powierzchniach bocznych, czyli bez 

pióra i wpustu na zaprawie tradycyjnej. Zaprawa układana jest zarówno w spoinach poziomych, 

jak i pionowych.  

Podczas prac wykonawczych warto pamiętać o kilku podstawowych zaleceniach producentów 

betonu komórkowego. Murując kolejne warstwy, trzeba zwrócić uwagę na spoiny pionowe, 

a dokładniej na przesunięcie spoin pionowych w stosunku do warstwy poprzedniej o co najmniej 

8 cm.  Natomiast przy krawędziach otworów, krawędzi ścian, narożnikach budynku długość 
wmurowywanego bloczka powinna być większa niż 11,5 cm. Przy otworach okiennych należy 

pamiętać o tak zwanym zbrojeniu podokiennym (zbrojenie strefy okiennej). Siły ścinające 

występujące przy krawędziach otworów mogą spowodować powstanie rys ukośnych. W celu 

zabezpieczenia przed powstawaniem tego typu spękań należy zastosować zbrojenie podokienne. 

Zbrojenie to wykonuje się w przedostatniej warstwie bloczków (w najwyższej spoi-nie pod 

otworem). Dostępne są dwa rozwiązania. Pierwsze to stosowanie zbrojenia systemowego 

wykonanego ze stali nierdzewnej o małym przekroju, można je umieszczać bezpośrednio 

w spoinie cienkowarstwowej. W tym celu na powierzchni bloczków rozprowadzamy zaprawę, 
w której zatapia się zbrojenie. Drugim rozwiązaniem jest stosowanie prętów zbrojeniowych 

o średnicy 8 mm ze stali żebrowanej. W tym celu należy wykonać dwie bruzdy pozwalające 

zatopić pręty w zaprawie cementowej. Niezależnie od rodzaju wykonanego zbrojenia, czy to 

wykonanego za pomocą prętów stalowych czy za pomocą zbrojenia spoin wspornych, należy je 

przedłużyć poza krawędź otworu co najmniej o 0,5 m z każdej strony. 

Zostając przy temacie otworów okiennych, należy zwrócić uwagę na systemy nadproży 

systemowych. Nadproża wykonywane są z gazobetonu najczęściej odmiany 600, zbrojone są 
prętami stalowymi pokrytymi warstwą antykorozyjną. Zastosowanie takich rozwiązań pozwala 

na wykorzystanie precyzji i wysokiego tempa prac przy jednoczesnym zachowaniu właściwości 
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termoizolacyjnych przegrody, np. w porównaniu do tradycyjnych nadproży żelbetowych. 

Nadproża systemowe Ytong nie wymagają stemplowania ani wykonywania deskowania. Są 
samonośne i pozwalają na wykonywanie kolejnych warstw muru bezpośrednio po ułożeniu 

nadproży. Rozpiętości otworów mogą sięgać 250 cm w świetle. W przypadku otworów 

o większych szerokościach można zastosować tak zwane kształtki U. Są to szalunki tracone 

wykonane z betonu komórkowego. Kształtki U układa się na uprzednio przygotowanym 

stemplowaniu, a następnie umieszcza się w nim przygotowane zbrojenie. Takie rozwiązanie 

pozwala na dowolne kształtowanie otworów okiennych lub drzwiowych. Możliwość 
podwyższenia wysokości kształtki U pozwala na projektowanie podciągów o znacznych 

rozpiętościach. Te same kształtki mogą służyć do wykonania słupów w murze. 

 

- Stropy i dachy z płyt YTONGA 

 

Płyty Ytong produkuje się zgodnie z projektem budynku pod indywidualne zamówienie. Na 

budowę dostarcza się je jako już gotowe płyty. Mają one wówczas odpowiednie wymiary, 

w związku z czym od razu można rozpocząć prace montażowe. Gdy już wszystkie elementy 

stropu są na właściwych miejscach, szczeliny pomiędzy nimi wypełniane są betonem. W trakcie 

montażu płyt ytong używany jest specjalny uchwyt, czyli tak zwane zawiesiu lub pasy 

montażowe. Dzięki zastosowaniu powyższych rozwiązań układanie płyt stropowych Ytong trwa 

bardzo krótko. Nie musimy przy tym korzystać z podpór montażowych, stropy z płyt 

prefabrykowanych Ytong możemy zaraz po zamontowaniu obciążać. Do konstrukcji stropu 

z płyt ytong konieczny jest żuraw do przenoszenia płyt. Ściany, na których będzie się opierał 

strop, powinny być idealnie wypoziomowane oraz przeszlifowane, aby zapobiec klawiszowaniu 

się płyt. Płyty mocuje się do ścian przy użyciu zaprawy do cienkich spoin. Długość oparcia 

powinna wynosić od 8 cm, a najlepiej 10 cm. Po nałożeniu żurawiem, płyty się dosuwa do 

wcześniej ułożonych. W spoinach pomiędzy płytami kładzie się zbrojenia, a następnie zalewa 

szczeliny mieszanka betonową. Do otworów na kominy i schody stosuje się stalowe wymiany. 

Ostatnie czynności to zbrojenie wieńca i betonowanie. 

 

- Stropodachy pełne w odwróconym układzie warstw.  

 

Stropodachy o odwróconym układzie warstw – Hydroizolacja znajduje się pod warstwą 
termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego, dzięki czemu nie występuje ryzyko kondensacji 

pary wodnej, a warstwa hydroizolacyjna osłonięta jest przed wpływami atmosferycznymi 

i ryzykiem uszkodzenia mechanicznego. Płyty termoizolacyjne pokryte są warstwą dociskową 
ze żwiru. Charakterystyczną cechą stropodachów o odwróconym układzie warstw jest spływanie 

wody opadowej po kilku poziomach. W stropodachach i dachach z attyką, ze względu na 

znaczne wahania temperatury wpływające na zmianę długości elementów, attyki murowane 

należy zbroić, a attyki betonowe dylatować w odstępach 5 m. Powierzchnia otworów 

wentylacyjnych w wentylowanych stropodachach dwudzielnych powinna wynosić 1/500 

powierzchni rzutu. Cała powierzchnia powinna być wentylowana równomiernie, a otwory 

wentylacyjne umieszczone na przeciwległych stronach. Wysokość przestrzeni powietrznej 

w najniższym punkcie musi wynosić minimum 10 cm. Należy dążyć do uzyskania wysokości 

znacznie większych i spadku połaci co najmniej 5° (około 9%). 

 

VI. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych.  

  

−−−− Materiały ceramiczne i z betonu komórkowego. 
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Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- wykonania próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

a) wymiarów i kształtu cegły, 

b) liczby szczerb i pęknięć, 
c) odporności na uderzenia, 

d) przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

  

−−−− Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 

i wyrobów powinny  być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

  

−−−− Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.  

  

Rodzaje odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki w mm 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej długości 

 

3 

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu: 

- na wysokości 1 m 

- na wysokości kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy 

od poziomu: 

- na 1m długości 

- na całej długości 

 

 

1 

15 

 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy 

od poziomu: 

- na 1m długości 

- na całej długości 

 

 

1 

10 

 

 

2 

10 

Odchylenia wymiarów 

otworów w świetle o 

wymiarach: 

do 100 cm – szerokość 
- wysokość 

ponad 100 cm – szerokość 
- wysokość 

 

 

 

+6,-3 

+15,-1 

 

+10,-5 

+15,-10 

 

 

+6,-3 

+15,-10 

 

+10,-5 

+15,-10 

 

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 lub m3 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaprojektowanych przez 
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Projektanta i sprawdzonych w naturze.  

 

VIII. Odbiór robót budowlanych.  
 
Zasady odbioru w/w robót określi umowa.  

 
IX. Rozliczenie robót.  

  
Zasady płatności za wykonanie w/w robót określa umowa.  

 

X. Dokumenty odniesienia.   
 

PN- /B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 – Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN - B -19304:1997 -  Specyfikacja elementów z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. 

 

PN - B - 19301:1997  i PN - B - 19301: 1997/Az1 : 2002 - Specyfikacja elementów 

z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN- /B – 10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegły. 

PN- /B – 14502 – Zaprawy budowlane wapienne. 

PN- /B – 14503 – Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 

PN- /B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowe, 

BN - 88/6734-06 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                                                    005 Instalacje wodne 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu:    projektowany    parterowy pawilon biurowy będzie położony 

w Radzionkowie przy ul. Gajdasa na działce nr 2348/29. 

    

 
 
 

 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:      :      Przychodnia Lekarska RAD - MED sp. z o.o.  

                                                                        41-922 Radzionków ul. Gajdasa 1. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej:  BASTUS LTD 20 - 22 Wenlock Road London  

                                                                       N1 7 GU, England. 

 
 
 
 
 

 

 

Opracował :                          Marcin Wójcik 

                       zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7/2 
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I.INSTALACJA WOD-KAN 
 
1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej. 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania            

i odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz 

montażu pompy ciepła w nowo projektowanym parterowym pawilonie biurowym położonym 

w Radzionkowie przy ul. Gajdasa w Radzionkowie. 

 

2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3. Zakres  robót  objętych  Szczegółową Specyfikacją  Techniczną 
Roboty  obejmują  następujące  czynności: 

- wykonanie przyłączy wod-kan do budynku pawilonu, 

- montaż instalacji podłogowej dla c.o. ,  

- montaż urządzeń sanitarnych wraz z rurami,  

- montażu  instalacji  kanalizacyjnej  z  rur  PVC, 

- wykonanie  podejść  do  baterii  czerpalnych, 

- wykonanie  instalacji  wody ciepłej i zimnej  z  rur  z tworzywa do wody pitnej  PE lub PP, 

- montaż instalacji c.o.  z rur PP,  

- wykonanie  prób  szczelności  instalacji  wodnej  oraz  kanalizacyjnej, 

- izolację  przewodów  wodnych i c.o.,  

- montaż instalacji pompy ciepła, 

- „biały”  montaż, 
- zakrycie przewodów. 

 

 4.Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,  
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie  z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” COBRTI –INSTAL”, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 

wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów w  przypadku niemożliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy 

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. Podczas realizacji robót instalacyjnych Wykonawca winien przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań związanych z BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być 
uwzględnione w cenie umownej /R.M.I. z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. z dn. 19.03.2003 r., nr 47, poz. 401 /. 
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5. Materiały 
 
5.1. Materiały wod - kan i c.o 
rury  kanalizacyjne  do  instalacji  wewnętrznych  np. Wavin  od  fi 50  do  fi 110 rury  wodne  :   

- PE lub PP od  DN 15 do DN 20 dla  wody  zimnej i ciepłej, 

- PE lub PP od   DN 15 do DN 40  z  wkładką  aluminiową  dla  wody  ciepłej, 

- rury stalowe czarne czerpalne do ciepłownictwa od DN15 do DN32, 

- grzejniki dwu płytowe z zasilaniem bocznym typ C, 

- zawory hydrantowe wraz z szafkami, 

- ceramika  sanitarna, 

- armatura  czerpalna i odcinająca. 

 

5.2. Pompa ciepła - pompa ciepła typu powietrze-woda. 

Therma V to system umożliwiający ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń oraz 

przygotowywanie ciepłej wody użytkowej.  Można go zamontować nie tylko w nowych domach, 

ale również zastąpić nim stary kocioł. 

 

THERMA V produkcji LG jest pompą ciepła powietrze-woda zaprojektowaną specjalnie dla 

nowych i modernizowanych domów z uwzględnieniem zaawansowanej technologii grzewczej 

LG i oszczędności energii. Pompa THERMA V może być stosowana jako rozwiązanie grzewcze 

współpracujące z instalacją podłogową lub grzejnikową, instalacją podgrzewu ciepłej wody 

użytkowej lub instalacją zawierającą klika źródeł ciepła. Wykorzystując technologię 
inwerterową LG, THERMA V oferuje najlepsze rozwiązania dla ogrzewania domu 

i dostarczania ciepłej wody użytkowej. Dzięki pobieraniu energii z otoczenia jest 4 razy bardziej 

wydajna energetycznie niż instalacje z kotłem grzewczym. Pompa ciepła LG THERMA V 

została zaprojektowana przy zastosowaniu zaawansowanych technologii w celu dostarczenia 

klientowi racjonalnych korzyści, jak energooszczędność, wygoda, czy prostota sterowania 

i obsługi. Technologia inwerterowa i optymalizacja podzespołów takich jak pompa wodna, 

wymiennik ciepła i silnik wentylatora, zapewnia doskonałą efektywność energetyczną. Ponadto 

technologia kontroli ciśnienia czynnika zapewnia stabilną wydajność grzewczą w niskiej 

temperaturze i sprawia, że bez trudu osiągane są docelowe parametry pracy. Dodatkowo, 

kompaktowa konstrukcja, powłoka antykorozyjna wymiennika oraz funkcje zorientowane na 

użytkownika potwierdzają wysoką jakość i niezawodność, a także zadowolenie użytkowników 

korzystających z pełnej linii produktów LG o wydajności grzewczej od 5kW do 16kW. 

 

Rewolucyjna sprężarka 
W celu uzyskania wysokiej wydajności i niezawodności zastosowano sprężarkę spiralną nowego 

typu. W porównaniu z konwencjonalną sprężarką spiralną, ten typ sprężarki jest bardziej 

zaawansowany. Szczególnie poprawiono ruch przechylania się zespołu spirali. Ponadto, 

w odniesieniu do poprzedniego modelu, został zwiększony zakres roboczy sprężarki. 

 

Wtrysk cieczy z parą (Flash Gas) 
W przypadku czynnika chłodniczego R32 bardzo ważne jest, aby prawidłowo kontrolować 
temperaturę po stronie tłocznej sprężarki. W jednostkach Monobloc R32 w celu efektywnego 

sterowania temperaturą na wyjściu sprężarki zastosowano technologię wtrysku tzw. „flash gas”, 

mieszaniny cieczy i pary. Wykorzystanie tej technologii zwiększa zakres roboczy przy 

ogrzewaniu i poprawia wydajność grzewczą przy niskich temperaturach otoczenia. 
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Ogrzewanie, które nie zawodzi 
THERMA V R32 Monobloc to niezawodne i skuteczne urządzenie grzewcze, które pracuje 

nawet przy ujemnych temperaturach sięgających -25°C oraz podgrzewa wodę nawet do 65°C. 

Rewolucyjna Sprężarka Spiralna 
Dzięki zastosowaniu Rewolucyjnej Sprężarki Spiralnej, THERMA V R32 Monobloc ma 

znacznie większą skuteczność. Co więcej, sprężarka może pracować teraz z częstotliwością od 

10 Hz do 135 Hz. 

 

Czynnik chłodniczy przyjazny środowisku 
THERMA V R32 Monobloc jest wyposażona w czynnik chłodniczy R32 o GWP wynoszącym 

675. To 70 mniej niż w przypadku czynnika R410A. Dzięki temu THERMA V R32 Monobloc 

jest jednocześnie efektywna energetycznie oraz przyjazna dla środowiska. 

 

Łatwa kontrola 
Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala szybko i łatwo ustawić harmonogram pracy 

urządzenia pasujący do Twojego trybu życia oraz w przystępny sposób pokazuje dzienne oraz 

miesięczne zużycie energii. 

 

Zdalne sterowanie gdziekolwiek jesteś 

Zdalne sterowanie systemem ogrzewania dzięki aplikacji LG SmartThinQ™� to najwyższy 

poziom komfortu dla użytkownika. 

 

6.Sprzęt 

Wiertarka, młot  udarowy, gwintownica, zgrzewarki do rur PP, przecinaki do rur z  tworzywa  

sztucznego, mieszarka do zapraw, żuraw samochodowy. 

7. Transport i składowanie. 
Samochód  dostawczy. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach 

o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas     

transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.     

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi     

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy     

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych     

w pojemnikach. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.     
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Materiały przeznaczone do     

wykonania izolacji cieplnych  powinny być przewożone krytymi  środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby 

i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 

na otuliny z poliuretanu, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

 

8. Wykonanie  robót. 
Wykuć  bruzdy  w  posadzce oraz przebicia  w  stropach  i  ścianach dla prowadzenia kanalizacji 

sanitarnej.  Projektowaną kanalizację sanitarną wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych 

z PVC łączonych na uszczelką pierścieniową. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach 

i zakończyć rurami wywiewnymi. Przewody montować do konstrukcji budowlanej za pomocą 
obejm lub uchwytów w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń. 
Pomiędzy przewodem kanalizacyjnym a obejmą  stosować podkładki elastyczne. Obejmami 
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mocować rurę pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytów dla rur o średnicach  110 mm 

i mniejszych wynosi 1 m. na rurę. Wykonać  przebicie  w  ścianach oraz  bruzdy  pod  instalację  
wodną.  Przeprowadzić  montaż  instalacji  wodnej   z  rur  PP-R. Rury łączyć przez zgrzewanie 

doczołowe lub inną technologią stosowaną przez wykonawcę i dopuszczoną przez Polską 
Normę. Przewody rozprowadzające oraz podejścia do punktów poboru układać w bruzdach 

ściennych lub podłogowych.. Przy montażu poziomych rur należy stosować technikę punktów 

stałych (uchwytów i podpór przesuwnych, wsporników) przestrzegając zaleceń i wytycznych 

producenta stosowanego systemu rur. Montaż  należy  zlecić  firmie  posiadającej  certyfikat  

montażu  danych  rur. Po wykonaniu montażu wykonać  próbę szczelności. Zakryć  przewody  

poprzez  obudowę  płytami STG, bądź  zaprawą  cementową.  Biały  montaż  przeprowadzić  po 

zakończeniu prac wykończeniowych. Prace związane z wykonaniem instalacji c.o. rozpocząć od 

demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Następnie przystąpić do wykonania 

przebić i bruzd pod nową instalację. Wykonać instalacje zgodnie z projektem technicznym z rur 

stalowych czarnych. W następnej kolejności zawiesić grzejniki oraz podłączyć je do wykonanej 

instalacji. Wykonać próby ciśnieniowe oraz ewentualnie zlikwidować nieszczelności. 

Końcowym etapem montażu instalacji c.o. jest  izolacja termiczna przewodów. 

 

9. Kontrola  jakości  robót. 
Kontrola  polega  na  sprowadzeniu  dokładności  wykonania instalacji  z  projektem.  

Sprawdzeniu  spadku  prowadzonych  przewodów, unikaniu wyboczeń na instalacji wodnej 

z rur  PE lub PP oraz wykonania prób szczelności. 

 

10. Przedmiar  i  obmiar  robót. 
Obmiar robót winien określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem Wyniki obmiaru winny być 
wpisane do książki obmiarów. Jednostką  obmiaru  jest  [m]  wykonywanej  instalacji  wodnej 

i kanalizacyjnej oraz  [szt.]  podłączonych  przyborów  sanitarnych  i  punktów  czerpalnych. 

 

11. Sposób  odbioru  robót. 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom : 

1.odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

2.odbiorowi częściowemu 

3.odbiorowi ostatecznemu 

4.odbiorowi pogwarancyjnemu 

 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 

międzyoperacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia przyborów / urządzeń / (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób 

przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 

instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
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wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

Roboty  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  zapisów  i  ewentualnych  

szkiców  w  dzienniku  budowy  z  zastosowaniem  warunków  dokumentacji. 

 

12. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest 

wartość/ kwota/ podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych / ofercie/. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania , składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub 

wynagrodzenie ryczałtowe robót będą  obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 

13. Przepisy  związane: 
PN-EN 12056-1-S-2002 - Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynku  część  1-5 

PN-92/B-01706 - Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w  projektowaniu  wraz  ze  zmianą   
PN-B-01706: 1992/Az1 ;  1999 

PN-EN-671-1(2) - Ochrona  p.poż.  budynków. 

PN-91/B-02414 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych    

systemu zamkniętego z naczyniami  wzbiorczymi przeponowymi.  

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Certyfikaty oraz wymagania producentów. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                                                006 Instalacje elektryczne 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu:    projektowany    parterowy pawilonu biurowy będzie położony 

w Radzionkowie przy ul. Gajdasa na działce nr 2348/29. 

    

 
 
 

 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:      :      Przychodnia Lekarska RAD - MED sp. z o.o.  

                                                                        41-922 Radzionków ul. Gajdasa 1. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej:  BASTUS LTD 20 - 22 Wenlock Road London  

                                                                       N1 7 GU, England. 

 
 
 
 
 

 

 

Opracował :                          Marcin Wójcik 

                       zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7/2 
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I. Część ogólna 
 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. 

 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

  

3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji elektrycznych tzn: 

- instalacji elektrycznej. 

 

4. Określenia podstawowe 

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

 

5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Ewentualna wymiana elementów instalacji 

zniszczonych przy jej demontażu powinny być zgodne z zastosowanymi w projekcie. 

Każdorazowa ich zmiana dopuszczalna jest pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta. 

 

 II. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.    
 

6.  Materiały  

  

Materiały i prefabrykaty stosowane przy budowie, ujęto w zestawieniu materiałowym, 

stanowiącym integralną część projektu technicznego, dotyczącego tematu przedmiotowego 

opracowania. Wszystkie stosowane w projekcie materiały, określone z nazwy handlowej lub 

typu, są przykładami. Projekt jest propozycją techniczną, odpowiadającą obowiązującym 

przepisom i normom. Dotyczy to również użytych w projekcie materiałów, określonych 

najczęściej z parametrów technicznych, wynikających z cech prefabrykatów i obliczeń 
technicznych 

 

7. Odbiór materiałów na budowie   

 

- materiały należy dostarczyć na  budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami, 

- dostarczone na budowę materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi wytwórcy, 

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających sie wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, należy przed ich wbudowaniem podać badaniom określonym przez 

dozór techniczny robót.  
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8. Składowanie materiałów na budowie.  

  

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu warunków technicznych 

na skutek wpływu warunków atmosferycznych lub fizykochemicznych.  

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

  

   III. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót     
   budowlanych. 

  

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- spawarki transformatorowej 500A, 

- szlifierki kątowej, 

- elektrycznego młota udarowego, 

- oraz innych niezbędnych do wykonywanych instalacji narzędzi. 

 

 IV. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.  

 

V. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.   
 

      5.1. Wymagania ogólne.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
(projekt i specyfikacja techniczna) i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zakłada się, że prace montażowe objęte przedmiotowym projektem będą realizowane przez 

pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i w właściwy sposób przeszkolonych.  

O dopuszczeniu do pracy odpowiednich pracowników decyduje kierownik budowy lub 

właściwy kierownik robót. Prace demontażowe prowadzić w sposób, który zminimalizuje 

ingerencję w istniejącą strukturę obiektu. Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami, 

instrukcją montażu i warunkami gwarancji, wydanymi przez Producenta. Wykonawca, 

niezależnie od Producenta urządzeń, udziela gwarancji na jakość wykonanych robót.  

Współpraca między branżystami ma mieć formę pisemną (np. harmonogramu realizacji 

budowy) i powinna być rygorystycznie przestrzegana.  
 

5.2.Prace przygotowawcze. 

Polegają demontażu istniejącej instalacji elektrycznej pomieszczeń, na przygotowaniu podłoża 

pod montowane urządzenia i materiały. W ich zakres wchodzi: trasowanie tras przewodów, 

przygotowanie podłoża (wykucia bruzd, mocowanie uchwytów przewodów i konstrukcji 

wsporczych oraz rur instalacyjnych i.t.p.), kucie otworów ślepych (pod osprzęt), montaż 
przepustów i wypustów i.t.d.. Trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem, uwzględniając 

konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji, napraw i remontów. 
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 5.3.Prace montażowe polegają na: 

- posadowieniu puszek osprzętowych w wcześniej wykonanych otworach, 

- ułożeniu przewodów na przygotowanych wcześniej trasach. 

Wykonywane instalacje należy wykonać odpowiednimi do tego przewodami wielożyłowymi   

o podwójnej izolacji. Wprowadzane do puszek, powinny posiadać zapas, umożliwiający 

wykonanie połączeń. Zagięcia i łuki powinny być na tyle łagodne, by nie uszkadzały izolacji. 

Przewody układać tak, by nie ulegały naprężeniom. W przypadku odtworzenie instalacji 

odgromowej powinno ono przebiegać w sposób bezkolizyjny z innymi instalacjami  

i urządzeniami. Trasa ułożenia powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. Wskazane jest przy przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty należy zamocować w sposób trwały uwzględniając warunki 

technologiczne oraz sam rodzaj instalacji. Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na 

stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z 

normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy 

pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 

wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy 

zwodach poziomych. Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie 

pomiędzy zwodem a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z 

uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probieczych. Po zakończeniu robót 

należy prz prowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiary rezystencji uziemień,  
-pomiar instalacji odgromowej. 
 

5.4.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Polegają na finalnej ocenie jakości wykonanych robót Będzie wykonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez wstrzymywania robót. 

Odbiór dokonuje Inspektor Nadzoru, niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę: 
wpisem do Dziennika Budowy. Jakość i ilość wykonanych robót ocenia Inspektor na podstawie 

dokumentów zawierających wyniki badań i pomiarów, w konfrontacji z projektem i 

wcześniejszymi ustaleniami. Prace końcowe polegają na: 

- sprawdzeniu ciągłości ułożonych przewodów, 

- tynkowaniu wszystkich ubytków, powstałych przy montażu instalacji, 

- ponownym sprawdzeniu ciągłości przewodów, 

- montaż urządzeń: oprawy oświetleniowe, osprzęt instalacyjny, 

- wykonaniu połączeń przewodów. 

Sprawdzenie ciągłości przewodów przed zaprawianiem bruzd, praktycznie eliminuje 

konieczność ponownego wykonywania prac przygotowawczych dla układania przewodów. 

 

 VI. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych.  

 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
-zgodność wykonania robót z dokumentacją  projektową, 
-wykonanie pomiarów rezystencji uziemienia, 

-sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej. 
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VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  
 

Obmiar  robót obejmuje całość instalacji odgromowej. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 

 VIII. Odbiór robót budowlanych.  
 
Zasady odbioru w/w robót określi umowa.  

 

 IX. Rozliczenie robót.  
  
Zasady płatności za wykonanie w/w robót określi umowa.   

 

X. Dokumenty odniesienia.   
 

PN-IEC 61024-1:2001- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  

PN-IEC 61312-1:2001- Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  

Zasady ogólne. 

PN- /E-05003/01- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

PN- /E-05003/03- Ochrona obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  

PN-INC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Wybór środków zapewniających bezpieczeństwo.  

PN-INC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-INC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami.   

PN-INC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. 

PN-EN 12464-1;2003 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy – Miejsca pracy wewnątrz 

pomieszczeń. 
PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-6-61;2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  Sprawdzenie 

odbiorcze. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                                                                            007 Tynki 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu:    projektowany    parterowy pawilon biurowy będzie położony 

w Radzionkowie przy ul. Gajdasa na działce nr 2348/29. 

    

 
 
 

 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:      :      Przychodnia Lekarska RAD - MED sp. z o.o.  

                                                                        41-922 Radzionków ul. Gajdasa 1. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej:  BASTUS LTD 20 - 22 Wenlock Road London  

                                                                       N1 7 GU, England. 

 
 
 
 
 

 

 

Opracował :                          Marcin Wójcik 

                       zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7/2 
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I. Część ogólna 
 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

  

3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych: 

- wykonanie suchych tynków i gładzi. 

 

4. Określenia podstawowe 

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

 

5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy wykonaniu tynków zewnętrznych i wewnętrznych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN- /B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze”, 

PN- /B-10101 „Badania techniczne przy odbiorze”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami ZRU. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST.   

 

 II. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.    
 

6. Woda (PN-EN 1008:2004)  

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

7. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

- nie zawierają domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty, średnioziarnisty, oraz 

piasek gruboziarnisty. Do spodnich warstw należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty, tzn przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 

mm.  

 

8. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne  

  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30 : 

cement ciasto wapienne piasek 

1 1 6 

1 1 7 

1 1,7 5 

cement wapno hydratyzowane piasek 

1 1 6 

1 1 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50 : 

cement ciasto wapienne piasek 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 

cement wapno hydratyzowane piasek 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 

  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw 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 użycia zaprawy nie będzie niższa niż 5 stop.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.  

  

  III. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót     
  budowlanych. 

  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
IV. Wymagania dotyczące środków transportu. 

 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

lub utratą stateczności.    
 

 V. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.   
 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej +5 stop. C pod warunkiem, że w ciągu 
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doby nie nastąpi spadek poniżej 0 stop. C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się 
chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godzinny dziennie. W okresie wysokich temperatur 

świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżanie wodą. 
 

9. Wykonanie suchych tynków. 

 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
- bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej 

lub aluminiowej, 

- na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby 

płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłożu ale powinny być podniesione i dociśnięte do 

stropu (dystans między podłożem a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10mm). Złącza płyt 

należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą 
gipsową. W związku z przystosowaniem budynku do przepisów pożarowych do okładziny 

stropów i ścian należy zastosować płyty g-k ognioodporne zgodnie z zaleceniami przepisów 

p.pożarowych.   

  

10.  Wykonanie gładzi gipsowych. 

 

Masa szpachlowa nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy 

ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. 
Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany 

nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. 

W przypadku sufitów, nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc 

pacę do siebie. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub 

siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować 
i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy należy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia 

i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego 

nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. 
Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu 

gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 
powierzchnię zagruntować emulsją gruntującą. Należy stosować odpowiednie środki ochrony 

oczu i skóry. Nie wdychać pyłu. W przypadku zanieczyszczenia oczu skonsultować się 
z lekarzem. 

 

 VI. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  
 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Projektanta i sprawdzonych w naturze.  
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VII. Odbiór robót budowlanych.   
  

11. Odbiór podłoża.   

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych i 

suchych tynków. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
 

12. Odbiór tynków.   

 

Odbiorowi tynków podlega: 

- ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną, 
- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III oraz płyt g-k od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m, 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

a) pionowego – nie większe niż 2 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

b) poziomego – nie większe niż 3 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi ( ściany, belki itp.), 

- niedopuszczalne następujące wady:  

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp., 

b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenie i pęcherze w skutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

 

 IX. Rozliczenie robót.  
  
Zasady płatności za wykonanie w/w robót określi umowa.  

 

 X. Dokumenty odniesienia.   
 

PN- /B-04500 – Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN- /B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN-771-6:2002 – Wymagania dotyczące elementów murowych. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 – Płyty kartonowo-gipsowe. 

      PN- /B-10101 - Badania techniczne przy odbiorze. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                                                   008 Roboty okładzinowe 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu:    projektowany    parterowy pawilon biurowy będzie położony 

w Radzionkowie przy ul. Gajdasa na działce nr 2348/29. 

    

 
 
 

 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:      :      Przychodnia Lekarska RAD - MED sp. z o.o.  

                                                                        41-922 Radzionków ul. Gajdasa 1. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej:  BASTUS LTD 20 - 22 Wenlock Road London  

                                                                       N1 7 GU, England. 

 
 
 
 
 

 

 

Opracował :                          Marcin Wójcik 

                       zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7/2 
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I. Część ogólna 
 

−−−− Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu kompozycji 

klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, 

użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. 

 

−−−− Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

  

−−−− Zakres robót objętych SST  

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

wykonanie: 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 

– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronna i kształtującą 
formęarchitektoniczna okładanych elementów. Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek 

i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres 

opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych 

z płytek, oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych 

oraz wykonywanych według metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych 

indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

−−−− Określenia podstawowe 

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

 

−−−−  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

 II. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.    
 

−−−−  Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą   składanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

 

6.1.Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

6.2.Płyty i płytki 

Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 

– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki 

i znakowanie. Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja 

projektowa. Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak 

np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
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6.3.Kompozycje klejące i zaprawy. 

Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

6.4.Materiały pomocnicze. 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

6.5.Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobową do 

betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych 

może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

6.6.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 

i okładzinowych z płytek. Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej 

 i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów 

nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

6.6.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 

i okładzinowych. Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 

norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 

opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby 

konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 

w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.  Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 
10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  
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   III. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót     
   budowlanych. 

  

7.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. 

 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

 IV. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem 

wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 

wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki 

transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem 

i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 

chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje 

możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych 

i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź 
substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów wykorzystywanych 

w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 

 

V. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.   
 

8.1. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być 
zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 

i izolacji podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 

konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 
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st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane posadzki 

i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożenie chronić przed nasłonecznieniem 

i przewiewem. 

8.2.Wykonanie posadzek z płytek. 

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady 

betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 

mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 

MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej 

powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 

bitumami,farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty 

kontrolnej  o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki 

i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia 

dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większą ni 

3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe ni 5x6 m. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 

maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe 

informacje o układzie warstw posadzkowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 

wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane 

w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne są wypełnione materiałem wskazanym 

w projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych 

zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub 

wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy 

wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy 

z masy samopoziomującej Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych 

fabrycznie sporządzonych mieszanek ścisłe według instrukcji producenta. Wykonanie tej 

warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  

8.3. Układanie posadzek z płytek. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych 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. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone 

w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór 

kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 

lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, 

a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja 

klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 

kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek  i pokrywa minimum 

65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności 
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od wielkości płytek: 

– 50 x 50 mm – 3 mm 

– 100 x 100 mm – 4 mm 

– 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 kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 

klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 

około 6-8 mm. Po nałożenie kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 

wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 

1 cm), ustawić w zadanej 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. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać 
całą powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na 

spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje 

się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach 

o długości boku: 

– do 100 mm – około 2 mm 

– 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 te usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 

mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożenie płytek na podłodze wykonuje się 
cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów 

wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje  

i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek mona przystąpić nie wcześniej niż po 24 

godzinach od ułożenia 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 mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się 
rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni posadzki pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadłymi i ukośnymi 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 paca z naklejona gładka gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 

temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 

poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna 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. Dla podniesienia jakości posadzki 

i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 

specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.  

8.4.Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
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– ściany betonowe, 

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 

– płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między 

elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 

nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk 

powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 

cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych 

ścianą z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym 

na ostro marki M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie 

preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni 

i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 

większej ni 3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych 

na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej ni M4. 

8.5.Układanie płytek (okładzin) 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych 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 przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa 

płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone 

w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem 

płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewniana lub aluminiową. Do 

usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego 

rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje 

klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

okładzinie. Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy,  a następnie 

„przeczesuje” się powierzchnie zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja 

klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 

kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić 
około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 

kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju  i wielkości 

płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, 

jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma 

być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
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niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu 

i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości 

spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 

podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla 

uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed 

całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy osunąć jego nadmiar, można te osunąć 
wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe 

oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. 

mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możlliwe jest klejenie nie 

pojedynczej płytki lecz większej ilości W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 

deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 

krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 

kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania można 

przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 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 mokrym pędzlem 

(woda). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) 

po powierzchni okładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 

zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbką Jeżeli w pomieszczeniach występuje 

wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 

spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna 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. Dla podniesienia jakości 

okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi Dobór preparatów powinien być 
uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im 

wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

 

 VI. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych.  

 

9.1.Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 

badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak równie 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 deklaracje zgodności stwierdzająca zgodność własności 

technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych 

i okładzinowych. 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-metrowa łatę, 
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– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. Wyniki badan powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

9.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin 

z dokumentacja projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich 

wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

9.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji podwykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

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 równych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata, a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 

pionowych okładzin ścian) 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 suwmiarka 

z dokładnością do 0,5 mm, 

 

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określoną na podstawie zużycia kompozycji klejącej). Wyniki kontroli 

powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

9.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek  
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek 

dla których równorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
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– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łata 

długości 2 m) nie powinno być większe ni 3 mm na długości łaty i nie większe ni 5 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawa do spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej ni 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 

i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym 

w projekcie, 

– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których równorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, 

– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 

2 m, 

– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej ni 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja 

i instrukcja producenta. 

 

 VII. Odbiór robót budowlanych.  
 

10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

posadzkowych i okładzinowych. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 

podłoży i określonymi odpowiednio dla posadzek i dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary 

i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie 

z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

10.2. 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 usuniecie przed odbiorem końcowym 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
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budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia 

robót jeżeli umowa taka formę przewiduje. 

10.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny dokonuje 

komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 

oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 

przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– projekt budowlany, 

– projekty wykonawcze, 

– dokumentacje powykonawczą, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne, 

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 

i wyrobów, 

– protokóły odbioru podłoża, 

– protokóły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi i  porównać je z wymaganiami i wielkościami 

tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 

wykonawce dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

chociażby jeden wynik badan był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 

odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

posadzki lub okładziny, 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 posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności 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 badan, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek 

z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawca. 

10.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określoną w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
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robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest 

dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 

podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potraceń wynikających 

z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien 

zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach 

z płytek. 

 

 IX. Rozliczenie robót.  
  
Zasady płatności za wykonanie w/w robót określi umowa.   

 

X. Dokumenty odniesienia   
 

11.1. Normy 
1. PN-EN 14411:2005 

Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

2. PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 

względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metoda pomiaru 

współczynnika odbicia. 

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych. 

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 

szkliwionych. 

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny. 

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 

jw. 

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 

szkliwionych. 

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 
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Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności 

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 

jw. 

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych. 

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych równic barwy. 

21. PN-EN 101:1994 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

22. PN-EN 12004:2002 

Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 

jw. 

24. PN-EN 12002:2005 

Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 

spoinowania. 

25. PN-EN 12808-1:2000 

Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie 

żywic reaktywnych. 

26. PN-EN 1015-2:2000 

Metody badan zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badan. 

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) 

jw. 

28. PN-EN 1015-3:2000 

Metody badan zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 

rozpływu). 

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 

jw. 

30. PN-EN 1015-4:2000 

Metody badan zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru). 

31. PN-EN 1015-12:2002 

Metody badan zapraw do murów – Cześć 12: Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

32. PN-EN 1015-19:2000 

Metody badan zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 

stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 

jw. 

34. PN-EN 197-1:2002 

Cement – Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku 

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

jw. 

36. PN-EN 197-2:2002 
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Cement – Cześć 2: Ocena zgodności 

37. PN-EN 459-1:2003 

Wapno budowlane – Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

38. PN-EN 459-2:2003 

Wapno budowlane – Cześć 2: Metody badan. 

39. PN-EN 459-3:2003 

Wapno budowlane – Cześć 3: Ocena zgodności 

40. PN-EN 1008-1:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

41. PN-EN 934-6:2002 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Cześć 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności 

i ocena zgodności 

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 

jw. 

43. PN-B-30041:1997 

Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

44. PN-B-30042:1997 

Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 

jw. 

46. PN-92/B-01302 

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

47. PN-EN 13139:2003 

Kruszywa do zaprawy. 

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 

jw. 

49. PN-EN 13813:2003 

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania. 

 

11.2. Ustawy 
 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 z pózn. zmianami). 

 

11.3. Rozporządzenia 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z pózn. zmianami). 

11.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady 

–1990 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny 

i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 

 

11.5. Uwagi końcowe. 
 

W stosunku do wymienionych w niniejszych specyfikacjach technicznych rozporządzeń, norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                                                                   009 Stolarka 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu:    projektowany    parterowy pawilon biurowy będzie położony 

w Radzionkowie przy ul. Gajdasa na działce nr 2348/29. 

    

 
 
 

 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:      :      Przychodnia Lekarska RAD - MED sp. z o.o.  

                                                                        41-922 Radzionków ul. Gajdasa 1. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej:  BASTUS LTD 20 - 22 Wenlock Road London  

                                                                       N1 7 GU, England. 

 
 
 
 
 

 

 

Opracował :                          Marcin Wójcik 

                       zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7/2 
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I. Część ogólna 
 

1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i aluminium. 

 

2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

  

3.Zakres robót objętych SST  

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

na celu wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i okiennej z PCV lub aluminium oraz stolarki 

wewnętrznej drzwiowej drewnianej. 

W skład tych robót wchodzą: 
- montaż nowych okien i drzwi PCV lub aluminium, 

- montaż nowych drzwi wewnętrznych o konstrukcji drewnianej.  

 

4.Określenia podstawowe 

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

 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy wykonaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10085:2001 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową STI 

poleceniami ZRU. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST. 

 

II. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  
 

−−−− Wymagania ogólne  

 

Wbudować należy stolarkę kompletną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

 

6.1.Okucia budowlane. 

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 okucie, na 

które nie została ustawiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie 

trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich 

zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 

6.2.Charakterystyka okien . 

 

Okna o konstrukcji PCV,  rozwierano uchylne zaopatrzone w mikrouchył, w kolorze 

naturalnym, szklone szybą bezpieczną zespoloną podwójną typ O2, o współczynniku k max - 

1.0 W/m² z oznakowaniem na ramce i okuciami obwiedniowymi. System uszczelek min. 

podwójny Szyba osadzona obustronnie w uszczelkach, listwy przyszybowe mocowane do 

profilu ramy. Otwory odpływowe w ościeżnicy odprowadzają wodę, która może wniknąć do 
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szklenia i za przylgę progu ościeżnicy. Skrzydła ościeżnicy są uszczelniane w dwóch lub trzech 

płaszczyznach, Uszczelki są widoczne  w zamkniętym oknie. Uszczelki i przekładki powinny 

odpowiadać następującym wymaganiom: 

- twardość Shor'a min. 35-40, 

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 Mpa, 

- odporność na temperaturę od -30 do + 80 stop. C, 

- palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 

- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe, 

- trwałość min. 20 lat.  

Okna muszą zapewnić stałą infiltrację powietrza zewnętrznego w granicach wymaganych PN. 

 

6.3. Charakterystyka stolarki drzwiowej 

 

- drzwi drewniane pełne z ościeżnicą, 
- dwa zawiasy dwuskrzydełkowe, 

- malowane fabrycznie, 

- klamka z szyldem w komplecie, 

- zamek patentowy, 

- drzwi i okna zgodne z charakterystyka ogniową zawartą w projekcie. 

 

      

III. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót 
budowlanych. 
  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

IV. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

lub utratą stateczności.  Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 
wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 

zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 
 
V. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych. 

 

−−−− Przygotowanie ościeży.  

 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę drzwiową i okienną należy 

zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w 

tabeli poniżej:   
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Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów zamocowań 

Wysokość Szerokość 

do 150 do 150 4 

 od 150 do 200 6 

 powyżej 200 8 

powyżej 150 do 150 5 

 od 150 do 200 8 

 powyżej 200 10 

 

−−−− Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej i okiennej.  

 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach i klinach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżnicach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką 
poliuratynową, a ościeża obrobić tynkiem cem-wap. kat.III.  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze niż 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej jednak niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m,  

Zamocowaną stolarką należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania 

do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 

związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia. Osadzone drzwi i okna po zamontowaniu należy 

dokładnie zamknąć.  
 
VI. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych.  

 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085:2001.”Stolarka 

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”, PN- /B-10180. „Roboty szklarskie. Warunki 

i badania techniczne przy odbiorze”. Ocena jakości powinna obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.  

 

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  
  

Jednostka obmiarową robót jest sztuka lub 1m
2 

, w świetle wbudowanej stolarki.  

 

 VIII. Odbiór robót budowlanych.  
 
Zasady odbioru w/w robót określa umowa. 



89 

 

IX. Rozliczenie robót.  
  
Zasady płatności za wykonanie w/w robót określi umowa.   

 

X. Dokumenty odniesienia.    
 

 PN-B-10085:2001.”Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”,  

 PN- /B-10180. „Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze”, 

 Stolarka budowlana. Poradnik – informator . BISPROL 2000. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                                                        010 Roboty malarskie 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu:    projektowany    parterowy pawilon biurowy będzie położony 

w Radzionkowie przy ul. Gajdasa na działce nr 2348/29. 

    

 
 
 

 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:      :      Przychodnia Lekarska RAD - MED sp. z o.o.  

                                                                        41-922 Radzionków ul. Gajdasa 1. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej:  BASTUS LTD 20 - 22 Wenlock Road London  

                                                                       N1 7 GU, England. 

 
 
 
 
 

 

 

Opracował :                          Marcin Wójcik 

                       zam. Gliwice ul. Wichrowe Wzgórze 7/2 

 
 
 

 
 
 
 

 



91 

 

I. Część ogólna 
 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

  

3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót malarskich: 

− malowanie tynków wewnętrznych, 

− wykonaniu robót porządkowych. 

 

4. Określenia podstawowe 

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

 

5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami projektanta.  

 

II. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.    
  

6. Materiały do malowania elewacji budynków.  

 

Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: 

 - na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych, 

- na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych mieszanek do 

zarabiania wodą lub w postaci ciekłej, 

- na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych. 

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-C-81913:1998. 

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002. 

Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998. 

Farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczanie wodą powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych. 

Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
7. Materiały do malowania wnętrz budynków 

 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

7.1.farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 

7.2.farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które 
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powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002, 

7.3.emalie olejno - żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

7.4.farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, 

- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 
- mineralno -organicznych jedno- lub kilku składnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

7.5.lakiery olejno - żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, które 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998. 

7.6.lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002 

7.7.lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 

7.8.środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.    
 

8. Farby budowlane gotowe.   
 

Farby niezależnie od rodzajów powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – na tynkach można stosować farby emulsyjne 

posiadające świadectwo dopuszczenia ITB. Farba wodorozcieńczalna posiadająca atest 

dopuszczający do stosowania w obiektach budowlanych.  

 
9. Środki gruntujące.  

 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej. 

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  

 

III. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót     
budowlanych.  
 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
IV. Wymagania dotyczące środków transportu. 

 
10.  Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności. 

Należy je transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym i 

kolejowym.   
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      V. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.   
 

11.  Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

 

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 

- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniżej O °C, 

- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 

była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia 

opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 

wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży 

mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie 

jest nie większa niż podano w tablicy l.  

 

Tablica l. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 

malowania 

 

Rodzaj farby. 

 

 

Największa 

wilgotność 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 

rozcieńczalnych wodą 
4 

Farby na spoiwach żywicznych 3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z 

dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 

mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 

farb gotowych 

6 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy 

wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od 

otwartych źródeł ognia. 

 

12. Przygotowanie podłoży.  

 

12.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Podłoże pod malowanie stanowić mogą:  
- nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia, 

- beton,  

- tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 

tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 

- drewno, 

- materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 

- płyta gipsowo-kartonowa, 
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- płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe), 

- elementy metalowe. 

 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

12.2. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 

zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 
uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek 

zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej 

powłoki malarskiej. 

12.3. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego 

betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być 
usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu 

powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 

aprobaty techniczne. 

12.4. Tynki zwykłe: 

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne 

nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

12.5. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

12.6. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć 
wilgotność nie większą niz 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 

żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, 

starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 

szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 
12.7. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu 

i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano 

aprobatę techniczną. 
12.8. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 

zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

12.9. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam 

tłuszczu. 

 

13.  Wykonanie powłok malarskich.   
  

13.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych. 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
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c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny 

występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.  

13.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych. 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na 

szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 
niszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki 

odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.  

13.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych 

rozcieńczalnych wodą. Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 

wodą powinny spełniać wymagania podane w p. 13.2.  

13.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno 

organicznych. 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś 
ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
b) nie mieć śladów pędzla, 

c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 

d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 

e) nie mieć przykrego zapachu.  

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

13.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 

wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych. 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 

e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
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14.   Podłoża do malowania.  

 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w 

następujących terminach: 

- po otrzymaniu protokółu z  przyjęcia tynków, 

- nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania betonu. Kontrolę podłoży należy 

przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

malowania.  

Kontrola powinna obejmować w przypadku:  

- murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, 

czystość powierzchni, wilgotność muru,  

- podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 

z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności,  

- podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane  

naprawy i uzupełnienia,  

- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

- elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie 

PN-B-10020:1968. Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi 

w normie PN-B- 10100:1970. Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie 

z odległości około l m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie 

powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni 

suchą, czy sta ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej 

szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. 

W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli 

i wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z 

wymaganiami przedstawionymi powyżej należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 

sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy 

przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie 

protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

  

15. Roboty malarskie.   

 

15.1. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych.  

Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt.12, a warunki wymagania pkt.14. Roboty powinny być wykonywane na 

podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej 

farby i żądanej jakości robót. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 

farby, która powinna zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty       

malarskie), 
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- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na l m2, 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  

- zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.   

15.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.  

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt.12, a warunki wymagania pkt. 14. 

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej 

jakości robót. Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 

ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 

oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. Białych, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonać po:  

- wykonaniu tzw. białego montażu,  

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych)  

z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które 

w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 

osłonić. 
 
VI. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.   
 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i sprawdzonych w naturze.  

  
 VII. Odbiór robót budowlanych.  
 

16. Metody kontroli i badań. 
 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m,b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez 

porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem 

producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
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 naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, 

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 

 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli 

i badań. producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp.,  

w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania, 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu 

jej powierzchnią miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru, 

- sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegając na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża, 

- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej 

powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.  

 

17.  Ocena jakości powłok malarskich  

 

Jeżeli badania wymienione w pkt.16 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy 

uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych 

powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo 

i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu 

w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 

doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy 

ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli 

i badań. 
 

18.  Odbiór robót malarskich 

 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 

dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność wykonania robót stwierdza się na 

podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 16 z wymaganiami 

norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Roboty 

malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 

warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. 

W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Protokół 

odbioru powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, wykaz wad i   

usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.   

 

VIII. Rozliczenie robót.  
  
      Zasady płatności za wykonanie w/w robót określa umowa.   

 

IX. Dokumenty odniesienia.     
 

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-10100.-1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-EN-IS02409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane  

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz  

PN-C-8190L2002 Farby olejne i alkidowe  

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji i budynków  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


