
Iwonicz-Zdrój, dnia 17.02.2014 r. 

Wg rozdzielnika

Dotyczy: modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający  –  Gmina  Iwonicz-Zdrój,  Aleja  Słoneczna  28,  38-440  Iwonicz-Zdrój,  na

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

2013 r.,  poz.  907 z późn.  zm.),  informuje o dokonanej  modyfikacji  treści  specyfikacji  istotnych

warunków  zamówienia  (SIWZ)  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na

„Rewitalizację  zabytkowego  centrum miasta  Iwonicz-Zdrój”.  Modyfikacja  SIWZ związana  jest  z

koniecznością  uzupełnienia  dokumentacji  przetargowej  o  specyfikację  techniczną  wykonania  i

odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla branży budowlanej – „Architektura i konstrukcje”. 

W związku z powyższym uzupełniona STWiORB staje się integralną częścią SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Załączniki:

- STWiORB (branża budowlana)

Otrzymują:

- www.bip.iwonicz-zdroj.pl
- a/a.

Znak sprawy: WI01.7011.1.2014 zadanie ZD12/1

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

Paweł Pernal

 (podpis na oryginale)
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SPIS TREŚCI 
 

ST-00.00.00   Wymagania ogólne 

ST-0001 Roboty rozbiórkowe 

ST-0002 Roboty ziemne 

ST-0003 Roboty zbrojeniowe 

ST-0004 Roboty konstrukcje betonowe  

ST-0005 Roboty izolacje przeciwwilgociowe 

ST-0006 Roboty ciesielskie 

ST-0007 Roboty malarskie 

ST-0008 Roboty kowalsko-ślusarskie 

ST-0009 Roboty posadzkowe 

ST-0010 Roboty okładziny z kamienia i płytek 

ST-0011 Roboty pokrywcze i obróbki blacharskie 

ST-0012 Roboty chodniki, podesty, schody terenowe 

ST-0013 Rusztowania 
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ST-00.00.00  Wymagania ogólne 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

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

odbioru następujących robót: ( część budowlana ) 
 

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO CENTRUM  MIASTA  
IWONICZ - ZDRÓJ” 

Gmina Iwonicz Zdrój, Al. Słoneczna 28,   
38-440 Iwonicz Zdrój 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

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

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
 

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

1.4.3. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, 

budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu. 
 

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 
1.4.6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowana przez zaplecze budowy. 

 
1.4.7. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
 

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 



 4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy. 

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

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety 

specyfikacji technicznych. 
 

1.5.3. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 

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

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

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

 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności  zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami 

c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i 

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

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

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z 

terenu robót 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy.   W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

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

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

2. Materiały 
 
2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami 
oraz aprobatami technicznymi, o których mowa w dokumentacji projektowej i Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
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Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

3. Sprzęt 
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

4. Transport 
 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4.2. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na 
budowie wg zaleceń Producenta. 

 
4.3. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
 

4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 

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

 
4.5. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo – 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających 

z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad 
sztuki budowlanej. 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera, Inspektora nadzoru.  
 

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów 

robót zgodnie  z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier poprawione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

 

5.4. Wszelkie roboty winny być skalkulowane i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
załączonymi do niej opracowaniami uzupełniającymi tj. SST, przedmiarem robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy. 

 

6.2. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę   w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
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dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. 
 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub zgodnie z 

warunkami określonymi w SIWZ – sposób rozliczania robót ( kosztorysowy / ryczałtowy )* (na 

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu robót – rozliczenie kwartalne ) 
 

7.2. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie w zależności od przyjętego sposobu 
rozliczania robót. 

 

8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót zanikających. 

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

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

Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
 

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

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

ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

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

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez 

zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). ( ostateczny sposób rozliczania zadania 
określony zostanie przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych: SIWZ i projekcie umowy. 

 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 
zmianami) 

 

10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 

33/03 poz. 270) 
 

10.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 sierpnia 1999 r. w  

sprawie  warunków technicznych użytkowania  budynków  mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836) 
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10.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  Nr 202 poz. 2072) 
 

10.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 

jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego (Dz. U. Nr 3 poz. 22) 
 

10.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 63/00 poz. 735) 
 

10.7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 136, poz. 670) 
 

10.8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2002, Nr 91/02 póz. 811) 

 

10.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 póz. 401) 

 
10.10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U.  Nr 38/01 póz. 455) 

 

 
 

UWAGI KOŃCOWE: 
 

Jeżeli w niniejszej STWiOB, przedmiarach robót, załącznikach do niej w tym w dokumentacji 

projektowej wskazane zostały znaki towarowe, parametry lub pochodzenie albo nazwy własne 
materiałów należy traktować je jako przykładowe wskazujące na oczekiwane przez Zamawiającego 

parametry techniczne, a nie konieczność ich zaoferowania. Wykonawca może zastosować materiały, 
technologie równoważne. 

 

Zgodnie z PZP Art. 30. 1. ust. 5  ( Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. ) 
 

W przypadku zastosowania technologii, materiałów równoważnych zastrzega się możliwość konsultacji 
rozwiązania zastosowanych technologii, materiałów przez Wykonawcę  z projektantem, inspektorem 

nadzoru w celu potwierdzenia ich równoważności. Jeśli w wyniku zaoferowania produktów lub 

rozwiązań równoważnych konieczne będzie opracowanie nowej dokumentacji lub zmiany istniejącej, 
koszty powyższych opracowań obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca przed wbudowaniem 

materiałów równoważnych zobowiązany jest do potwierdzenia ich równoważności poprzez 
dostarczenie do Inspektora nadzoru ( Inwestora ) stosownych dokumentów i uzyskanie zgody na ich 

wbudowanie.  

( Przy wykonywaniu robót budowlanych a w szczególności izolacji, impregnacji, montażu okładzin nie 
można łączyć materiałów różnych producentów i stosować różnych technologii – izolacja, impregnacja, 

montaż musi być wykonana wg. technologii jednego producenta ) 
 

W/w zapisy dotyczą wszystkich dokumentacji objętych przetargiem. (roboty 
budowlane, roboty drogowe, roboty renowacyjne, roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne 
i inne)  
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ST-0001 Roboty rozbiórkowe 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 
 Roboty rozbiórkowe 

 Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 Rozebranie okładzin z piaskowca, granitu 

 Rozebranie ścian 

 Rozebranie chodników 
 Rozebranie elementów z piaskowa 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

1.3.1. Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych. Obrzeża 8 x 30 cm na zaprawie 
cementowej, 

 

1.3.2. Rozebranie chodników z kostki brukowej, płyt granitowych, płytek chodnikowych na podsypce 
cementowo- piaskowej, 

 
1.3.3. Rozebranie betonowych i żelbetowych schodów zewnętrznych, 

 

1.3.4.  Rozebranie betonowych, żelbetowych murków i ścian oporowych z odkopaniem i rozbiórka 
fundamentów, 

 
1.3.5. Rozebranie okładzin z piaskowca z uwzględnieniem ponownego montażu, 

 
1.3.6. Rozebranie pokrycia dachowego, 

 

1.3.7. Rozebranie konstrukcji drewnianej, 
 

1.3.8. Utylizację, miejsce  składowania  zapewnia  Wykonawca z uwzględnieniem transportu do 5 km, 
( w niektórych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca składuje materiał z rozbiórki 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przekazuje go Zamawiającemu ) 

 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Materiały - lista 
 

2.2.1. Nie dotyczy 
 

3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
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3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt - lista 
 

3.2.1. Nie dotyczy 
 

4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
 

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

5.1.2. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP. 

 

5.1.3. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 4 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
5.1.4. Roboty rozbiórkowe materiałów przeznaczonych do ponownego montażu prowadzić ręcznie, po 

rozbiórce oczyścić je i zmagazynować w sposób bezpieczny do czasu ponownego montażu.  

 
5.1.5. Roboty rozbiórkowe wykonać ręcznie lub mechanicznie. 

Materiały posegregować i odwieźć na miejsce składowania. Teren splantować i oczyścić z resztek 
materiałów. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  
 

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 

 

8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 
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Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0002  Roboty ziemne 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 
 Ręczne roboty ziemne 

 Mechaniczne roboty ziemne 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
1.3.1. Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu kat. I - IV i przewóz na 

odległość od 10 m do 30 m, 

 
1.3.2. Rozplantowanie i niwelacja terenu, 

 
1.3.3. Mechaniczne roboty ziemne na odkład i z odwozem urobku na odległość do 5 km,  

 

1.3.4. Dowiezienie ziemi urodzajnej humusu, 
 

1.3.5. Utylizację, miejsce  składowania  zapewnia  Wykonawca z uwzględnieniem transportu do 5 km, 
( w niektórych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca składuje materiał z rozbiórki 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przekazuje go Zamawiającemu ) 

 
1.3.6. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych ( geodezyjnych ) 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 

 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

2.2. Materiały - lista 
 

2.2.1 Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

 
2.2.2 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek i ukształtowania terenu po wykonaniu robót. Grunty przydatne do 
budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego 

inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
 

3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 
3.1.2. Sprzęt należy dostosować do zakresu robót i warunków terenowych i pogodowych 

 
3.2. Sprzęt - lista 

 

3.2.1. Nie dotyczy 
 

4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 

 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
5.1.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie i krawędzi wykopów powinny być 

wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 

Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 

cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażone 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 

10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 

5.1.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
5.1.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych 
 

6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.1.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań ponosi Wykonawca. 

 
6.1.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

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

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.1.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i warunkami panującymi na placu budowy. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.1.4. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

2. Pomiar szerokości dna wykopu 

3. Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 
4. Pomiar pochylenia skarp 

5. Pomiar równości powierzchni wykopu 
6. Pomiar równości skarp 

Pomiar poz. 1-6 dokonuje się taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 

odstępach co 20 m 
7. Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 

Pomiar dokonuje się niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych 
8. Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
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9. Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub 

+1 cm. 

10. Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

11. Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
12. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

 

6.1.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia jak podane wyżej w specyfikacji powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość  potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  

 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 
 

8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

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

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-0003 Roboty - zbrojenie 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 
 Wykonanie zbrojenia elementów konstrukcyjnych 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

1.3.1. Przygotowanie stali zbrojeniowej, 
 

1.3.2. Wykonanie zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, 

 
1.3.3. Montaż zbrojenia w szalunkach, 

 
1.3.4. Kontrola prawidłowości wykonania i montażu zbrojenia.  

 

2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 

 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

2.2. Materiały - lista 

 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 
 

2.2.2. Stal zbrojeniowa zgodnie z projektem wykonawczym, klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg 
dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
 
1.  Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
a. własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  
b. w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
 
2.  Wady powierzchniowe: 
a. powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
b. na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
c. wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
–  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
–  jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 
do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
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3.  Odbiór stali na budowie. 
a. odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
–  znak wytwórcy, 
–  średnicę nominalną, 
–  gatunek stali, 
–  numer wyrobu lub partii, 
–  znak obróbki cieplnej. 
 
4. Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
 
5. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
a. na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 
b. odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
c. pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
 
6. Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
7. Badanie stali na budowie. 
a. Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier, Inspektor 
nadzoru. 

 

3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 

 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt - lista 

 

3.2.1. Nie dotyczy 
 

4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
4.1.1. Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.1.2. Wykonywanie zbrojenia 
 

1. Czystość powierzchni zbrojenia. 
a. pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 

b. pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

c. czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

 
2. Przygotowanie zbrojenia. 

a. pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

b.  haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

c. łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 03264:2002 
d. skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

 

3. Montaż zbrojenia. 
a. zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

b.  nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 

c. montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
d. montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 

e. zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 

f. dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.1.1. Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  

 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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8.1.1 Wszystkie roboty objęte w ST - 0003 podlegają zasadom odbióru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego  

 
8.1.2. Odbiór zbrojenia 

- odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera, 
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

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

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 

niskostopowej. 

PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej jakości i 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PB-75/H-93200/06 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu śrub 

i nakrętek na gorąco.  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-0004 Roboty betoniarskie  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 
 Betonowanie elementów konstrukcyjnych 

 Wykonanie podbudów betonowych 
 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

1.3.1. Wykonanie podbudowy z chudych betonów, 

  
1.3.2. Betonowanie elementów betonowych i żelbetowych w szalunkach, 

 
1.3.3. Obsadzenie elementów metalowych np. ( balustrad, kotew słupów z piaskowca ), 

 

1.3.3. Pielęgnacja betonu. 
 

2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 

 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
 

2.2. Materiały - lista 
 

2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 

 

2.2.2. Beton na podbudowy – chudy beton zgodnie z projektem, 
 

2.2.3. Beton C20/25 (B25) hydrotechniczny, stopień wodoszczelności W8  zgodnie z projektem, 
 

2.2.4. Beton szybko wiążący zgodnie z projektem. 

 

3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 

 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt - lista 
 

3.2.1. Nie dotyczy 
 

4. Transport 
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4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.1.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 
1. Środki do transportu betonu 
a. mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). 
b.  ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
 
2. Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 

 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2.1. Zalecenia ogólne 
 
1. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 
1:2003 i PN-63/B-06251. 
 
2. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 
1. Dozowanie składników: 
a. 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. 
b. przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
 
2. Mieszanie składników 
a.  mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
b. czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 
3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
a.  do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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b.  przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
c. 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). 
d. przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 
 
4. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. 
 
5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
a. ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
b.  powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 
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c. w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
7. Pobranie próbek i badanie. 
a. na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
b. jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
c. Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 
 
5.2.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
1. Temperatura otoczenia 
a. betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
b. w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
 
2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
a. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia: 
- przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
- uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
- przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.2.4. Pielęgnacja betonu 
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1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
a. bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
b. przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
c. nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
d. woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
e. w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
 
2. Okres pielęgnacji 
a. ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
b. rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 
5.2.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
 
1. Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
a.  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
b. pęknięcia są niedopuszczalne, 
c. rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
d. pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 
e. równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2 mm. 
 
2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
a. wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
b. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
c. wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.2.6. Wykonanie podbetonu ( chudego betonu ) 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
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Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego oraz odpowiednio wygładzony z uwagi na 
konieczność wykonania na nim izolacji przeciwwilgociowych. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.1.1. Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  
 

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

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

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

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

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

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 / 
dm metodą wersenianową. 

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

siarczkówrozpuszczalnych 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-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.  

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 
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. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-0005 Rpboty izolacyjne przeciwwilgociowe 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 
 Wykonanie izolacji ław i ścian fundamentowych poniżej terenu 

 Wykonanie izolacji elementów żelbetowych powyżej poziomu terenu 
 Wykonanie izolacji powyżej poziomu terenu 

 Zabezpieczenie izolacji - izolacji  folią kubełkową 

 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST ( szczegółową technologię robót określa dokumentacja projektowa ) 

 
Izolacja pod   - piaskowiec / klejony i mocowanie na kotwy / : 

 
1.3.1. Przygotowane podłoża przed położeniem szlamu wodoszczelnego gruntujemy przez 

spryskiwanie preparatem np. KIESOL rozcieńczonym z wodą w stosunku 1: 1 po ok. 10 min na świeże 

gruntowanie nakładamy pędzlem ławkowcem szlam wodoszczelny 
 

1.3.2. Izolacja przeciwwilgociowa ze szlamów mineralnych  pod okładziny z kamienia np. SULFATEX - 
SHLAMME x2 

 

1.3.3. Izolacja z emulsji bitumicznych poniżej gruntu np. SCHUTZANSTRICHT 3K dwukrotnie, 
zapewniając jej ciągłość (emulsje nałożyć na szlamy min. 20cm) – na wysokości murku od strony 

zieleńca pozostawić beton nie izolowany 
 

Izolacja pod granit :   
 
1.3.4. Przygotowane podłoża przed położeniem szlamu wodoszczelnego gruntujemy przez 

spryskiwanie preparatem np. KIESOL rozcieńczonym z wodą w stosunku 1: 1 po ok. 10 min na świeże 
gruntowanie nakładamy pędzlem ławkowcem szlam wodoszczelny 

 
1.3.5. Izolacja przeciwwilgociowa ze szlamów mineralnych  pod okładziny z kamienia np. SULFATEX - 

SHLAMME x1 

 
1.3.6. Izolacja przeciwwilgociowa ze szlamów pod okładziny z kamienia np. ELASTOSCHLAMME 2K  x2 

 
1.3.7. Izolacja z emulsji bitumicznych poniżej gruntu np. SCHUTZANSTRICHT 3K dwukrotnie, 

zapewniając jej ciągłość (emulsje nałożyć na szlamy min. 20cm)  
 

Izolacja  na chudym betonie : 

 
1.3.8. Przygotowane podłoża przed położeniem szlamu wodoszczelnego gruntujemy przez 

spryskiwanie preparatem np. KIESOL rozcieńczonym z wodą w stosunku 1: 1 po ok. 10 min na świeże 
gruntowanie nakładamy pędzlem ławkowcem szlam wodoszczelny 

 

1.3.9. Izolacja przeciwwilgociowa ze szlamów mineralnych  np. SULFATEXSHLAMME x1 
+  Elastoschlamme x2 
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2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

2.2. Materiały - lista 
 

2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 
 

2.2.2. KIESOL 
 

Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. 
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci 

podciąganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w 

zbiornikach wody pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp. 
Dane techniczne: 

Gęstość: ok. 1,15 g/cm3 
Odczyn pH: ok. 11 

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu: 

Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości) 
Nasiąkliwość powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2·h0,5 

Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa) 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą. 

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata. 

Preparat AIDA KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-15-3110/2001. 

 
 

2.2.3. SULFATEXSCHLÄMME 
  

Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). 

Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, 
która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną.  

Dane techniczne: 
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 % 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut 

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania 

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm2 

Nasiąkliwość kapilarna:  w24:< 0,1 kg/m2·h0,5 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 200 

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co 

najmniej 1 rok. 
Zaprawa uszczelniająca SULFATEXSCHLÄMME posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną 

ITB AT-15-3110/2001. 

 
2.2.4. ELASTOSCHLAMME 2K 

 
Elastyczny dwuskładnikowy szlam uszczelniający, mostkujący rysy.  

Proszek: spoiwa hydrauliczne, frakcjonowane kruszywa mineralne, dodatki.  
Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/l 
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Uziarnienie: < 1 mm 

Płyn zarobowy: odporna na alkalia dyspersja tworzyw sztucznych zapewniająca elastyczność. 

Odczyn pH: ≥ 7 
Zawartość ciał stałych: ok. 51 % wag. 

Proporcje mieszania: 1 cz. wag. proszku + 0,34 cz. wag. płynu zarobowego 
Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, nakładania pędzlem, natryskiwania i szpachlowania 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C ok. 60 min. 

Temperatura powietrza i obiektu podczas nakładania: +5°C do +25°C 
Sposób nakładania: pędzel murarski, pędzel zwykły, paca stalowa 

Ilość nakładanych warstw  szlamu uszczelniającego: co najmniej dwie 
Możliwość obciążania +20°C: po 2 dniach można obciążać mechanicznie, pokrywać okładzinami i 

powłokami, po 7 dniach można obciążać wodą.  
Mostkowanie rys: ok. 1 mm (przy grubości warstwy 2 mm) 

Wodoszczelność: wodoszczelny przy ciśnieniu 1,5 bar 

Przyczepność do podłoża: ok. 1,5 N/mm2 
Przyczepność przy zespoleniu z okładzinami ceramicznymi: 1,0-1,5 N/mm2 przy stosowaniu kleju 

Remmers Flexkleber 
 

2.2.5. SCHUTZANSTRICHT 3K 

 
Emulsja bitumiczna modyfikowana tworzywami sztucznymi stosowana jako powłoka ochronna i 

dodatek do zapraw modyfikowanych bitumami.  
Świadectwo badań, Urząd Badania Bitumicznych Materiałów Budowlanych i Tworzyw Sztucznych przy 

Politechnice w Monachium. 

Rodzaj produktu: emulsja bitumiczna, anionowa, nie zawierająca rozpuszczalników organicznych  

Konsystencja: gęstopłynna  
Zawartość lepiszcza: ok. 60 % wag.  

Dane techniczne:  
Gęstość: 1,0 g/cm3 ± 0,02  

Lepkość: 9 sekund ± 2 (DIN 6)  

Odczyn pH: 9,5 ± 0,5 

2.2.6. Fugenband – taśma do uszczelniania dylatacji  
 

- grubość 1,0 ± 0,3 mm  

- szerokość 200 mm  

- kolor niebieski  

- wydłużenie przy zerwaniu > 400 %  

- odporność na sole, kwasy, zasady, promienie UV  

- zakres temperatur stosowania - 20 - +80 0C  

 

2.2.7. folia kubełkowa: 

 -  rodzaj materiału  -  polietylen wysokiej gęstości (HDPE); 
 -  grubość  -  ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana, 

 -  wysokość wytłoczenia  -  8- 9 mm, 
 -  odporność na ciśnienie  -  ok. 250 kN/m2, 

 -  wytrzymałość na temperatury  -  -300C do +80oC, 

 - właściwości chemiczne  -  nie ulega rozkładowi, odporna na działania substancji chemicznych,     
odporna  na działanie grzybów i bakterii glebowych, 

 -  klasyfikacja ogniowa  -  B2, 
 

2.2.8. styropian XPS 30 gr. 10 cm – pianka polistyrenowa wytłaczana PN-EN 13164  

 
- reakcja na ogień Euroklasa E  

- gęstość 33 kg/m3  
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- wsp. przewodności ciepła λ 0,036  

- chłonność wody po 28 dniach 7 % 

- klejenie styropianu na K2 Dickbeschichtung 
 

2.2.8. listwa końcowa do folii kubełkowej, 
 

2.2.9. gwoździe z podkładkami do folii kubełkowej, 

 
2.2.9. woda 

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

   

2.2.10. K2 Dickbeschichtung   

Mostująca rysy , dwuskładnikowa hydroizolacyjna budowlana : nieszkodliwa dla środowiska 
bezrozpuszczalnikowa bardzo skuteczna i łatwa w stosowaniu hydroizolacja   budowlana odpowiada 

normie DIN 18195 , bardzo elastyczna i rozciągliwa  odporna na wodę oddziaływującej agresywnie na 

beton do stpnia agresywności ,, silnie agresywne ,, wg DIN 4030, odporna na glony, gnicie, sól 
odladzający , o bardzo wysokiej przyczepności do podłoży matowo-wilgotnych. 

 Dane techniczne : 

- baza: polimerowo-bitumiczna emulsja z wypełniaczem styropianowym     
- gęstość gotowej mieszanki -0,75kg/dm3   
- konsystencja -pasta  
- zawartość ciał stałych  - ok. 70%  
- odporność na wysokie temperatury - +140 0C  
- wodoszczelność wg DIN 1048 przy ciśnieniu 7 bar - spełnia wymagania  
- czas schnięcia - 48godz.  
- mostkowanie 2mm  
- gęstość objętościowa g/cm3 0,8 +- 5%  
- odczyn ph 9+-1  
 

3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt - lista 

3.2.1. Nie dotyczy 

 

4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5 

5.1.2 Przygotowanie podłoża 
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Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do 

szalunków. Podłoże powinno być powietrznie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo 

wilgotnych powierzchniach. 
Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić odpowiednim materiałem. W przypadku 

bardzo nierównych, mocnych powierzchni, optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest 
wykonanie warstwy wyrównawczej zespolonej z podłożem. W narożnikach wewnętrznych (styk 

posadzki i ściany) należy wykonać fasety uszczelniające. 

Izolację wyprowadza się także na ściany – powierzchnie ścian, na których wykonywana jest powłoka 
hydroizolacyjna powinny być mocne, równe i oczyszczone z zabrudzeń, powłok malarskich i substancji 

osłabiających przyczepność. Izolację pod posadzką należy wykonać przed tynkowaniem ścian. 
 

5.1.3. Faseta uszczelniająca 
 

Styk podkładu posadzkowego i ściany należy zabezpieczyć przez wykonanie fasety uszczelniającej z 

zaprawy wodoszczelnej.  
Dokładnie oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. Wymieszać 

preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając 
np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat Kiesol zostanie wchłonięty 

przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego Dichtschlämme. Wlać najpierw 

5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg Dichtschlämme i wymieszać mieszarką 
przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko 

zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać 
podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam Dichtschlämme na 

całą powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. 
Przygotować zaprawę Sperrmörtel w konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej. Przez dodanie około 

10% wody do suchej zaprawy (ok. 3 l wody na 30 kg) uzyskuje się konsystencję gęstoplastyczną. Aby 

otrzymać zaprawę o konsystencji wilgotnej należy użyć mniejszej ilości wody. Do mieszania używać 
mieszarki do zapraw. Ułożyć zaprawę, rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset lub 

używając krótkiego odcinka rury PCV o średnicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciągania 
zagęszczać zaprawę. Promień fasety uszczelniającej powinien wynosić 3-5 cm.  

Zużycie: 

0,02 kg/mb Kiesol 
0,20 kg/mb Dichtschlämme 

3,00 kg/mb Sperrmörtel 
 

5.1.4. Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych 

 
Uszczelnić szczeliny dylatacyjne taśmą Fugenband. Taśmę dylatacyjną należy uciąć na odpowiednią 

długość. Na suche, oczyszczone i wyrównane podłoże, wzdłuż szczeliny nanieść preparat Kiesol (1:1 z 
wodą) i szlam uszczelniający Dichtschlämme, w pasie o szerokości równej szerokości taśmy 

dylatacyjnej (łącznie z tkaniną). Tkaninę odpowiednio przyciętej taśmy dylatacyjnej należy wtopić w 
szlam uszczelniający. Wykonywana później powłoka uszczelniająca musi pokrywać tkaninę taśmy 

dylatacyjnej. 

Zużycie: 
1,10 mb/mb Fugenband  

0,05 kg/mb Kiesol 
1,00 kg/mb Dichtschlämme 

 

5.1.5. Gruntowanie pod bitumiczno-polimerową powłokę hydroizolacyjną 
 

Gruntowanie wykonuje się na całej powierzchni posadzki oraz na ścianach do wysokości ok. 20 cm 
powyżej izolacji poziomej w ścianach (np. izolacji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie wykonanej 

metodą iniekcji).  
Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą 

natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat 

Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego 
Dichtschlämme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg 

Dichtschlämme i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po 
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odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do 

stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po 

wymieszaniu nakładać szlam Dichtschlämme na całą powierzchnię techniką szlamowania używając 
miękkiego pędzla. 

Zużycie: 
0,10 kg/m2 Kiesol 

1,50 kg/m2 Dichtschlämme 

W pasie podkładu posadzkowego w pobliżu ściany (min. 20 cm) oraz na zagruntowanych 
powierzchniach ścian należy wykonać drugą warstwę szlamu uszczelniającego (z reguły pas w którym 

wykonuje się drugą warstwę szlamu ma w rozwinięciu szerokość ok. 50 cm).  
Zużycie (dodatkowo w miejscach j.w.):1,50 kg/m2 Dichtschlämme 

 
5.1.6. K2 Dickbeschichtung 

– podłoże pod wykonanie izolacji z emulsji musi być czyste, wolne od oleju i tłuszczu (np. resztek 

środków do szalunków) oraz luźnych cząstek. Można stosować na suchym lub matowo wilgotnym 
podłożu. K2 Dickbeschichtung nakłada się w dwóch  warstwach na zagruntowane podłoże, w 

przypadku gruntowania preparatem Kiesol powierzchnia musi być matowo wilgotna a w przypadku 
stosowania preparatu Remmers Schutzanstrich 3K całkowicie wyschnięta, względnie na całkowicie 

wyschniętą szpachlówkę drapaną. Drugą warstwę hydro izolacji nakłada się wtedy, gdy pierwsza 

warstwa nabierze odporności na uszkodzenie. Należy  przestrzegać minimalnego zużycia materiału dla 
poszczególnych przypadków obciążenia wodą,  kontrolować w stanie świeżym a dla przypadków 

obciążenia spiętrzającą się wodą przesiąkającą oraz wodą napierającą dokumentować. 
 

 
5.1.7. Emulsja bitumiczna Schutzanstrich 3K 

 – podłoże pod wykonanie izolacji z emulsji musi być czyste, wolne od oleju i tłuszczu (np. resztek 

środków do szalunków) oraz luźnych cząstek. Można stosować na suchym lub matowo wilgotnym 
podłożu. Mineralne podłoża zaleca się gruntować preparatem Kiesol. Nanoszenie odbywa się po 

dokładnym wymieszaniu. Materiał nakłada się pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.  
Zazwyczaj nakłada się warstwę gruntującą i co najmniej trzy warstwy nawierzchniowe (zgodnie z 

normą zalecane jest zużycie minimum 1,1 kg/m2 w przeliczeniu na zawartość ciał stałych) - co 

odpowiada ilości ok. 2 kg/m2 Schutzanstrich 3K.  
Pokrywane powierzchnie muszą być mocne i czyste, mogą być lekko wilgotne. Nie mogą wykazywać 

naporu wilgoci.  
Temperatura stosowania materiału Schutzanstrich 3K nie może być niższa od +5°C (temperatura 

obiektu), do czasu wyschnięcia nie narażać powłoki na działanie nocnych przymrozków!  

Kolejne warstwy można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej.  
 

5.1.8. Fugenband SP – taśma do uszczelniania dylatacji  
Taśma z kauczuku syntetycznego, z wulkanizowanymi z boków pasmami tkaniny poliestrowej odpornej 

na działanie alkaliów do uszczelniania styku ściany z posadzką w pomieszczeniach mokrych, z. Taśma 
może być klejona do podłoża wszystkimi rodzajami szlamów firmy Remmers. Podłoże musi być czyste 

i wolne od olejów, tłuszczów. Dopuszcza się powierzchnie matowo wilgotne, mokre z połyskiem należy 

wysuszyć.  
 

5.1.9. izolacja szlamem Elastoschlamme  
na wykonaną wylewkę cementową nakładamy elastyczne szlamy izolacyjne:  

- grunt Kiesol,  

- elastyczny szlam uszczelniający Elastoschlämme  

- taśma uszczelniająca FUGENBAND  
 

Szlam elastyczny Elastoschlamme nakładamy w dwóch warstwach. Po nałożeniu pierwszej warstwy 

szlamu elastycznego na dylatacje wylewki oraz na styku płaszczyzny pionowej i poziomej wtapiamy 
taśmę Fugenband. Po upłynięciu około 3 – 4 godzin nakładamy kolejną warstwę szlamu.  

Izolację poziomą szlamem należy również wyciągnąć na pow. pionową ścian na wysokość 15 cm.  
Na tak przygotowane podłoże można układać płytki ceramiczne  
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5.1.10. – Izolacje termiczne  

Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym..  
warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty ze styropianu ekstrudowanego 

należy układać na styk bez szczeblin. Płyty powinny być przycięte na miarę, bez ubytków i 
wyszczerbień.  W czasie przerw w pracy, wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

5.1.11. styropian XPS  
Mocowanie płyt rozpocząć od dołu ściany przyklejając całą powierzchnią klejem do styropianu, K2 

Dickbeschichtung , przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5˚ C i przy wilgotności powietrza nie 
większej niż 65 %. Powierzchnię przyklejonych płyt wyrównać przez przetarcie papierem ściernym, 

szpary większe niż 2 mm zapełnić paskami styropianu. Płyty izolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie 
wyobleń. Należy uważać, żeby płyty stały mocno na występie fundamentowym.  

Zasypywanie fundamentu zaleca się wykonać nie wcześniej niż po 7 dniach od momentu przyklejenia 

styropianu. 
 

5.1.12. Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej 
Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami (kubełkami) w stronę murów. W czasie 

układania kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. 

Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach łatwo wchodzą jeden w 
drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych 

(połączenia boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić na 3-5 stożków, przy czym 
mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną 

taśmą dwustronną a większe w połączeniach bez kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 
10cm, 5 stożków – 15cm, a 10 stożków - 30cm. Podstawowy zakład bez kleju to 15 cm. 

 

5.1.13. styropian EPS 100-038  
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty ze styropianu EPS 100-038 pod 

posadzki należy układać na styk bez szczeblin. Płyty powinny być przycięte na miarę, bez ubytków i 
wyszczerbień.  

Płyty pod posadzkę są układane na sucho na izolacji z folii i izolowane druga warstwą folii. Płyty 

izolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie wyobleń (przy płytach zakładkowych najczęściej nie jest to 
potrzebne).  W czasie przerw w pracy, wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.1.1. Materiały izolacyjne. 
 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom określonym w pkt. 3 oraz obowiązującym  normom. Nie należy stosować również 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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6.1.2. Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz 

bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania – 

jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni. 
 

6.1.3. W przypadku fasety uszczelniającej należy sprawdzić dokładność wykonania szczególnie w 
miejscach załamań, zagęszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc 

 

6.1.4. W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z masy bitumiczno-polimerowej należy koniecznie 
sprawdzić grubość tej warstwy i zgodność tej grubości z dokumentacją. W razie braku innych ustaleń 

wymaga się aby grubość świeżej warstwy hydroizolacji wynosiła co najmniej 4 mm. Badania należy 
wykonać w ilości co najmniej 20 na każde 100 m2 wykonanej hydroizolacji.  

 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  
 

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 

 

8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
 

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do murów 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru) 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w 

świeżej zaprawie 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 
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PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 

tynkowania 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B –10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-24620:1998  Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno  

PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie  
PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit  

PN-B-20130   Płyty styropianowe  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-0006  Roboty ciesielskie 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 

 Wykonanie konstrukcji elementów drewnianych pergoli 
 Wykonanie konstrukcji drewnianej altany 

 Wykonanie wykończeń dekoracyjnych altany 
 Uzupełnienie elementów drewnianych 

 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

1.3.1. Dostawę, obrobienie i montaż elementów drewnianych dębowych pergoli elementy zgodnie z 
projektem. 

 

1.3.2. Dostawę, obrobienie i montaż elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych elementów 
drewnianych modrzewiowych altany elementy zgodnie z projektem. 

 
1.3.3. Dostawę, obrobienie i montaż elementów balustrad i elementów wykończeniowych altany 

zgodnie z projektem. 
 

1.3.4. Dostawę i wymianę elementów drewnianych siedzisk parkowych elementy drewniane zgodnie z 

projektem . 
 

2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 

 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
2.2. Materiały - lista 

 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 
 

2.2.2. belki drewniane dębowe bezrdzeniowe, sezonowane, obrobione, zgodnie z projektem 

 
2.2.3. belki drewniane modrzewiowe bezrdzeniowe, sezonowane, obrobione, zgodnie z projektem 

 
2.2.4. balustrady drewniane modrzewiowe, zgodnie z projektem 

 

2.2.5. elementy dekoracyjne altany modrzewiowe, zgodnie z projektem 
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2.2.6. elementy drewniane pergoli dębowe - trejaż, zgodnie z projektem 

 
2.2.7. elementy drewniane siedzisk drewno tekowe, zgodnie z projektem 

 
2.2.8. blachy stalowe do łączenia elementów drewnianych, zgodnie z projekcie 

2.2.9. śruby stalowe ocynkowane, gwoździe, 

 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub,  

wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002  
oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.  

Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy  użytkowania – 
zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”.  

Łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom  podanym w zaleceniach 

udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/II.17/2003 lub ETAG nr 015.  
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 385.  

Duże złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 387.  
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją  techniczną, z 

uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich  rozstawu i 

rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000.  
Podczas montażu łączników należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wytycznych montażowych  

producenta. 
- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002  

- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
- Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

- Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  

- Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  

- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

 

2.2.10. farba podkładowa, nawierzchniowa, środki impregnacyjne 
 

Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczyć ognio-, grzybo- oraz  
owadochronnie poprzez impregnację.  

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB . Instrukcja techniczna w  

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i  
ogniem.  

Zalecana metoda impregnacji : ciśnieniowo-próżniowa. Preparaty do zabezpieczania drewna i 
materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-  

04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania 
aprobat technicznych ZUAT-15/VI.06/2002.  

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem oraz przed  

działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  
Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we  

wszystkich stadiach ich wykonywania.  
Preparaty stosować ściśle wg zaleceń producenta zawartych na opakowaniach, bezwzględnie  

przestrzegać terminów ważności.  

Drewno należy zaimpregnować farbami firmy Remmers (lub równoważnie) posiadającymi atesty 
higieniczne, ocena higieniczna PZH nr 42/B-744/93. 

 
Wymagania dotyczące właściwości materiałów  

Drewno lite  
Elementy konstrukcyjne powinny być wykonane z tarcicy modrzewiowej, świerkowej, dębowej lub 

innej zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej. Tarcica sortowana, wytrzymałościowo, 

odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowana. Inne 
rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych.  
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Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np.  

dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.  

Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady  
klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach 

pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać 
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna  

litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać 

ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B03150:2002.  
Wilgotność maksymalna drewna litego: 15%.  

Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech 

i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Ocena tarcicy iglastej 
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 

PN-82/D-94021 przez uprawnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.  

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo  
powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.  

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa 
tabela.  

 

Oznaczenie  
 

Klasy drewna  C24 C30 

Zginanie  24 30 

Rozciąganie wzdłuż włókien  14 18 

Ściskanie wzdłuż włókien  21 23 

Ściskanie w poprzek włókien  5,3 5,7 

Ścinanie wzdłuż włókien  2,5 3 

Rozciąganie w poprzek włókien  0,4 0,4 

 

 
Dopuszczalne wady tarcicy: 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady 
tarcicy: Wady  

C30  C24  

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4  1/4 do 1/2  

Sęki na całym przekroju  do 1/4  1/4 do 1/3  

Skręt włókien  do 7%  do 10%  

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i  

zbitki: głębokie  

1/3  1/1  

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i  
zbitki: czołowe  

1/2  1/1  

Chodniki owadzie  niedopuszczalne  niedopuszczalne  

Zgnilizna  niedopuszczalne  niedopuszczalna  

Szerokość słojów  4 mm  6 mm  

Oblina  dopuszczalna na długości  

dwu krawędzi zajmująca  
do 1/4 szerokości lub  

długości  

dopuszczalna na długości  

dwu krawędzi zajmująca do  
1/4 szerokości lub  

długości  

 
Krzywizna podłużna  

a) płaszczyzn 30 mm:  
dla grubości do 38mm  

10 mm - dla grubości do 75mm  

b) boków 10 mm - dla szerokości do 75mm 
5 mm - dla szerokości > 250 mm  

Wichrowatość 6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  
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Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  

Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, odchylenia 

w granicach odchyłek.  
Nieprostopadłość niedopuszczalna.  

 
Wilgotność drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić 

nie więcej niż:  

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,  
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.  

Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.  
 

Tolerancje wymiarowe tarcicy:  
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

- w długości: do + 50 mm lub do -20mm dla 20% ilości,  

- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm,  
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm;  

b) odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek;  
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  

dla łat o grubości do 50 mm:  

- w grubości:+1 mm i -1 mm dla 20 % ilości  
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20 % ilości  

dla łat o grubości powyżej 50 mm:  
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20 % ilości  

- w grubości:+2 mm i -1 mm dla 20 % ilości  
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -  

2mm;  

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm.  
 

3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 

 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt - lista 
 

3.2.1. Rusztowania systemowe 
3.2.2. Piły spalinowe 

3.2.3. Strugi elektryczne 

3.2.4. Młotki ciesielskie 
3.2.5. Wiertarki i wkrętarki 

 

4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
4.1.1 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
4.1.2 Składowanie 

Elementy konstrukcji z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta.  

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym,  

odizolowanym od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie  
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza  

od 20 cm.  
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Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych  

zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy 

składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały 
dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość 

składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów 
powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący 

powstawania ich deformacji.  

Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być 
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub 

w pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie 
powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów 

poziomych. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
 

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym 
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie części i elementy konstrukcji z 

drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykające się z elementami i częściami budynków lub 

konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed 
bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji 

przeciwwilgociowej. 
Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić oddychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. 

Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny 

być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach 

wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnowochodnych przed korozją biologiczną, owadami i ogniem nie powinny powodować 

korozji łączników metalowych. 

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki z 
ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18 %, ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. 

Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez 
próbny montaż, a następnie sprawdzić okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementów 

wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm. 
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być 

większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców 

elementów. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. W zależności 
od rodzaju robot i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna może być 

przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór częściowy) oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Podstawą do 

oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

- wbudowanych materiałów 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 

- gotowej konstrukcji 
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Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 

- Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji 
technicznej. 

- Sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów Konstrukcji 
należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, 

przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych 
warunkach technicznych. 

- Sprawdzanie wilgotności drewna. 
- Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad 

drewna. 

- Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej wadliwy 
przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej 

sztuki tarcicy dopuszcza się pominięcie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm. 

 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  

 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

 

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna  
okrągłego i tarcicy.  

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.  

PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno.  
PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania.  

PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna.  
PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną.  

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.  

PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach  
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drewnianych.  

PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy.  

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna zasada 
określenia nośności i odkształcalności.  

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne - Wymagania  
dotyczące gęstości drewna.  

Wróblewski B.: .Odporność ogniowa konstrukcji" wg. eurokodów. Prace Instytutu Techniki 

Budowlanej, Warszawa 1995.  
Wróblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiały Budowlane" 1996 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-0007 Roboty malarskie   
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 
 Roboty malarskie wewnętrzne – malowanie komór fontanny 

 Roboty malarskie zewnętrzne – impregnacja konstrukcji drewnianych 
 Roboty malarskie zewnętrzne – malowanie elementów drewnianych 

 Malowanie elementów metalowych 
 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 
1.3.1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie. 

 
1.3.2. Gruntowanie ścian wewnętrznych. 

 

1.3.3. Malowanie komory sterowniczej farbami np. Remmers,  
 

1.3.4. Elementy drewniane zabezpieczyć przed wilgocią, wodą ,promieniowaniem UV , np. Aidol HK - Lasur x 1 + Aidol 

Langzeitlasur 2 x, kol dąb rustykalny 

  

1.2.5. Elementy drewniane  zabezpieczyć przed wilgocią, wodą ,promieniowaniem UV , np. Aidol HK - Lasur x 1 + Aidol 

Langzeitlasur 2 x, kol bezbarwny 
 
1.3.5. Stalowe elementy pomalować farbą np. Haamerite prosto na rdzę, kol. czarny - młotkowy 

 
 

2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 

 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
2.2. Materiały - lista 

 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 

 
2.2.2. grunt głęboko penetrujący, 

 
Skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, wypełniacze mineralne i środki 

konserwujące 

Gęstość objętościowa ok. 1,3 kg/dm³ 
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Zawartość substancji nielotnych ok. 48 % masy 

Zdolność rozcieńczania wodą zupełna 

Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) ≤ 30 g/l 
Zużycie ok. 0,3 kg/m² 

Zdolność do nakładania łatwość nakładania i rozprowadzania 
Wygląd: szaroniebieska ciecz, bez osadu, rozwarstwień, śladów żelowania 

 

 
2.2.3. farba np.  Betonacryl, (Dyspersja kopolimeru akrylan/ester kwasu metakrylowego z 

wypełniaczami i pigmentami. Nie zawiera plastyfikatorów ) 
 

Dane techniczne w momencie dostawy 
Spoiwo: 100 % czysty akrylan  

Pigmenty: odporne na światło i alkalia, pigmenty tlenkowe względnie dwutlenek tytanu  

Wypełniacze: wypełniacze mineralne  
Lepkość: ok. 3000 mPa⋅s  
Gęstość: ok. 1,3 g/cm3 

Odczyn pH: 9,0  
Rozcieńczalnik: woda  

 
Dane techniczne powłoki:  

Przepuszczalność pary wodnej wg EN ISO 7783-2: sd≤0,3 m  

Przepuszczalność dwutlenku węgla wg EN 1062-6 sd≥252 m  
Współczynnik nasiąkliwości wg EN 1062-3: w ≤0,1 kg/m2•h0,5 

Podane wartości odnoszą się do powłoki złożonej z dwóch warstw o grubości w stanie suchym 140μ  
Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra  

Faktura powierzchni: gładka  

Stopień połysku: jedwabiście matowy  
 

2.2.4. impregnate  np.  Aidol HK - Lasur  (Dekoracyjna, płynna lazura ochronna do drewna, do 
zastosowań zewnętrznych ) 

 
Gęstość: ok. 0,85 g/cm³ w temp. +20°C 

Lepkość: ok. 32 sek. w 3 mm kubku Forda w temp. +20°C 

Stopień połysku: mat jedwabisty 
Zapach: po wyschnięciu bez zapachu 

Punkt zapłonu: ok. 63°C 
 

2.2.5. impregnate  np. Aidol Langzeitlasur (Rozpuszczalnikowa lazura klasy medium-solid, o bardzo 

wysokiej ochronie przed UV, przeznaczona do drewna stosowanego na zewnątrz ) 
 
Gęstość: ok. 0,94 g/cm³ w temp. +20°C  

Lepkość: ok. 48 sek.. w 4 mm kubku Forda w temp. +20°C  

Spoiwo: żywica alkilowa  
Pigmentacja: światło trwałe pigmenty o dużej przezroczystości  

Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalnika, po wyschnięciu bez zapachu  
Punkt zapłonu: ok. 63°C  

 

2.2.6. farba np. Haamerite 
 

Jednoskładnikowa farba antykorozyjna, przeznaczona do malowania powierzchni metalowych (stal, 
żeliwo). Farba może być stosowana bezpośrednio na rdzę. 

Powierzchnia pomalowana farbą Hammerite posiada niepowtarzalny efekt wizualny. 

 
2.2.7. rozpuszczalnik, 

 
Rozpuszczalnik zależny od rodzaju farby. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 

 

3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt - lista 

 
3.2.1. Nie dotyczy 

 

4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 

 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 
5.1.2. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 

brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

 
5.1.3. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 
5.1.4. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

 
5.1.3. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
 

5.1.4. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

 
5.1.5. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 

farby podkładowe. 
 

5.1.6. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się grunto - szpachłówką 

epoksydową. 
 

5.1.7. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
 

5.1.8. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 
 

5.1.9. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne 

warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
 

5.1.10 powłoki malarskie antykorozyjne elementów stalowych: malowane podłoże oczyścić z kurzu i 
rdzy, wyrównać przez szpachlowanie, przeszlifować i malować jednokrotnie farbą chlorokauczukową 



 46 

do gruntowania, oraz dwukrotnie farbą chlorokauczukową nawierzchniową. Jeżeli konstrukcja stalowa 

została dostarczona na budowę zabezpieczona farbą podkładową, należy ją malować dwukrotnie farbą 

nawierzchniową.  
 

5.1.11.prace malarskie antykorozyjne należy prowadzić w następujących warunkach:  
- temperatura malowanego podłoża nie wyższa niż 40oC.  

- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz para wodna.  

- przy temperaturze podłoża co najmniej 3oC wyższej od temperatury punktu rosy.  

- prace malarskie należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu, 

szczególnie od spawania i obróbki strumieniowo-ściernej.  

- Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne i dobrze 

oświetlone.  
 

 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.1.1. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do 
malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

 
6.1.2. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgot. powietrza mniejszej 

od 65%. 
 

6.1.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dato wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie. 
 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  

 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 
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8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.1.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

8.1.2.  Odbiór robót malarskich. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstają-cych płatów powłoki, widocznych okiem 

śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 
 

8.1.3. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 

8.1.4. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 

8.1.5. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

 
8.1.6. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów 

materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10 
 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome. 

 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-0008  Roboty kowalsko-ślusarskie 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 
 Elementy kowalsko-ślusarskie 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

1.3.1. Balustrady schodowe. 

 
1.3.2. Balustrady tarasowe. 

 
1.3.3. Brama wjazdowa, 

 

1.3.4. Ogrodzenie, 
 

1.3.5. Elementy montażowe stalowe – konstrukcji drewnianych, 
 

1.3.6. Balustrada dla niepełnosprawnych 
 

2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 

 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
2.2. Materiały - lista 

 

2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 

 
2.2.2. konstrukcja skrzydła bramy RKA 60x60x4 mm, 

 
2.2.3. stal kwadratowa, pręty o przekroju nie mniejszym jak 14 x 14 mm, 

 

2.2.4. poprzeczne elementy bramy i ogrodzenia RKA 40x40x2.9 mm, 
 

2.2.5. brama wjazdowa szerokość 16.28 m i wysokość 1.24 m wykonana zgodnie z projektem,  
 

2.2.6. słupki nośne bramy RKA 80x80x5,6 mm, 
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2.2.7. pozostałe słupki nośne RKA 60x60x4,5 mm, 

 

2.2.8. elementy poprzeczne przęseł ogrodzenia RKA 60x60x4,0 mm, 
 

2.2.6. ogrodzenie, 
 

2.2.7. balustrada dla niepełnosprawnych chromoniklowa na podjeździe, 

2.2.8. balustrady schodowe z rur średnicy 60/4 mm,  
 

2.2.9. elementy stalowe, kotwiące ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem, 
 

2.2.10. konstrukcja siedziska murka do siedzenia C 40 x 20 x 2 mm. 
 

3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 

 

3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt - lista 
 

3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 

3.2.2. wyciąg 
 

4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 

 

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku, 
ogrodzenia nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 

Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy 

przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera, Inspektora nadzoru. 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i 
mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu 

jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu: 
posadzce, ścianach. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem 

wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu 
wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 

uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny 
wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy 

nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, 



 50 

kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem 

odpowiednich zasad: 

- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
- z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 

- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 
- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 

- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  

W przypadku kotew wklejanych: 
- otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 

- kotwę posmarować klejem, 
- wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 

- po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do 
montażu wyrobów metalowych. 

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być 

metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.  
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

Montaż balustrad 
Przed wykonaniem poszczególnych elementów balustrad wymiary sprawdzić w naturze. Elementy i 

segmenty metalowe powinny być: 

- nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normie lub świadectwie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji 

projektowej. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6 

 
6.1.1. Badania gotowych elementów kowalsko-ślusarskich powinno obejmować co najmniej 

sprawdzenie: wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 

wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, zabezpieczenia antykorozyjnego – 
makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać 

pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – 
na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania  i działania przez oględziny, połączeń 

konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  Wymienione badania należy przeprowadzać 

przy odbiorze każdej partii elementów. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

 
6.1.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 

- szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  

 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
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- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 

 

8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 

8.1.1. Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 
otworów, 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 

zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 

8.1.2. Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich po wbudowaniu i wykończeni powinny być 

sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- inne, których sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 

 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
 

PN-EN 20225:1994  Części złączne. Śruby, wkręty i nakrętki. Wymiarowanie, 
PN-EN 26157-1:1998  Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne 

ogólnego stosowania. 

PN-EN ISO 15481:2002  Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 
wgłębieniem krzyżowym 

PN-73/H-92903  Stopy cynku. Blachy i taśmy 
PN-88/H-01105 Stal.  Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 

PN-ISO 6707-1  Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu elementów metalowych wydane przez poszczególnych Producentów.  

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom I. Część 4, Arkady, 

Warszawa 1997,  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne” Tom 

I. Część 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB 
 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%2015481:2002&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%2015481:2002&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-73/H-92903&nw=f&t=blachy&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-88/H-01105&nw=f&t=wyroby%20hutnicze&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-85/B-01805&nw=f&t=antykorozyjne&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
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ST-0009 Roboty posadzkowe 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 
 Roboty posadzkowe 

 Roboty posadzkowe i wykładzinowe 
 Okładziny z płytek terakotowych 

 Okładziny fontanny 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 

1.3.1. Wykonanie posadzki z płytek terakotowych na kleju (w pomieszczeniu komory fontanny). 
 

1.3.2. Wzmocnienie podłoża gruntem do podłoży betonowych. 
 

 

2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 

 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

2.2. Materiały - lista 

 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 
 

2.2.2. płytki kamionkowe GRES – antypoślizgowe minimum R9, 
 

Płytki posadzkowe z kamieni sztucznych gres R9  

nasiąkliwość po wypaleniu nie większa niż 0,5 % 88  
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  

ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  
twardość dla płytek gres wg skali Mohsa 8  

wymiary płytek podstawowych 30/30  

Powierzchnia naturalna  
Aprobaty, certyfikaty  

Certyfikat Zgodności nr N-205/05, Certyfikat nr B/03/204/05, Atest Higieniczny HK/B/0212/01/2008, 
Atest Higieniczny HK/0487/01/2005 

 
2.2.3. Multikleber klej lub alternatywnie Flexkleber schnell  

Wysokiej jakości uniwersalny klej, plastyczny, bardzo długi czas korygowania i czas otwarty klejenia 

,przenosi odkształcenia na trudnych podłożach, wodoodporny , mrozoodporny i odporny na wysokie 
temperatury +80 0C     

- gęstość nasypowa ok. 1,1kg/dm3 
- czas przydatności do stosowania po wymieszaniu ok. 3h  
- grubość warstwy kleju do 15 mm  
- grubość szpachlowania do 20 mm  
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- możliwość chodzenia po 12 godz. 
- zaprawa klejowa wg DIN 12004  
 
2.2.6. grunt do podłoży betonowych, 

 
Skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, wypełniacze mineralne i środki 

konserwujące 

Gęstość objętościowa ok. 1,3 kg/dm³ 
Zawartość substancji nielotnych ok. 48 % masy 

Zdolność rozcieńczania wodą zupełna 
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) ≤ 30 g/l 

Zużycie ok. 0,3 kg/m² 
Zdolność do nakładania łatwość nakładania i rozprowadzania 

Wygląd: szaroniebieska ciecz, bez osadu, rozwarstwień, śladów żelowania 

 
2.2.7. Colorfuge EP  

 
Barwny materiał do spoinowania oparty na żywicy epoksydowej, także do stosowania w zbiornikach 

wody pitnej 

Gęstość (25°C): 1,57 g/cm 3 0,96 g/cm3 1,40 g/cm3 

Zawartość ciał stałych: 100% wag. 100% wag. 100% wag. 

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach: ok. 70 N/mm2 

Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach: > 18 N/mm2 
Wytrzymałość na odrywanie: > 1,5 N/mm2 

Możliwość obciążenia ruchem pieszym (przy 20°C): po ok. 24 godz. 

Pełna odporność na obciążenia (przy 20°C): po 7 dniach 
Składnik A: barwny, wypełniony, emulgujący w wodzie układ żywicy epoksydowej. 

Składnik B: aminowy utwardzacz emulgujący w wodzie. 
 

2.2.8. zaprawa cementowa. 

 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 

 

3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt - lista 
 

3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 

3.2.2. środek transportowy, 
 

3.2.3. wyciąg. 
 

4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 

 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 
5.1.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

 
Wymagania podstawowe. 

- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, 

- wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 

- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne ( od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 

- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
- powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

5.1.3. Przygotowanie podłoża, układanie i spoinowanie płytek.  
Podłoże pod nowe płytki musi być starannie przygotowane. Przed przystąpieniem do pracy posadzkę 

odkurzamy. W ten sposób usuwamy z podłogi zabrudzenia, które mogłyby osłabić przyczepność kleju. 
Jeśli musimy wyrównać powierzchnię starej podłogi lub wypełnić istniejące w niej ubytki, najpierw 

przygotowujemy masę szpachlową. Układanie płytek możemy zacząć dopiero wtedy, gdy zaprawa, 
którą wypełniliśmy wszelkie nierówności i dziury w starej posadzce, wyschnie. Najlepiej jest rozpocząć 

prace od najbardziej widocznego, reprezentacyjnego miejsca - przy drzwiach wejściowych. 

Kątownikiem wyznaczamy linię, wzdłuż której układać będziemy płytki. Aby to sobie ułatwić, 
przybiliśmy do betonowego fragmentu podłogi listwę, która posłuży nam jako prowadnica. Przyklejając 

wzdłuż niej płytki, będziemy mieli pewność, że zostaną równo ułożone. Szpachelką rozprowadzamy 
klej na podłożu i wyrównujemy pacą zębatą. Jednorazowo klej rozprowadzamy na niedużej 

powierzchni (około 1 m2) ... dzięki temu nie zaschnie, zanim ułożymy płytki. Układając płytki, co jakiś 

czas sprawdzajmy poziomicą, czy powierzchnia nowej posadzki jest równa Aby wszystkie spoiny miały 
taką samą grubość, między płytki wkładamy plastikowe krzyżyki dystansowe. Miejsca, w których nie 

mieszczą się całe kafelki, na przykład przy ścianach, musimy uzupełnić dokładnie przyciętymi 
kawałkami płytek. Tniemy je gilotyną lub łamaczem. W miejscu styku posadzki ze ścianą możemy 

wykonać cokolik. Miejsce pod cokolik powinno być tak samo przygotowane, jak posadzka. Skrobakiem 
usuwamy nadmiar kleju ze spoin. Po całkowitym wyschnięciu kleju oczyszczamy spoiny szczotką. 

Gumową pacą wcieramy masę spoinową między płytki. Gąbką usuwamy nadmiar masy spoinowej i po 

jej wyschnięciu przemywamy podłogę wodą.  
 

5.1.4. Układanie płytek  
Przed zamontowaniem płytek należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem jakości 

powierzchni, odcieni oraz wymiarów. Firma nie rozpatruje zgłoszeń niezgodności płytek już 

zamontowanych, w których stwierdzono wady możliwe do rozpoznania przed ich zamontowaniem. 
Montaż należy przeprowadzić według zasad sztuki budowlanej i zaleceń producentów materiałów 

użytych do montażu. Zaleca się układanie płytek w kierunku wskazanym przez strzałkę umieszczoną 
na odwrocie płytki.  
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Mocowanie płytek do podłoża należy wykonywać przy pomocy zapraw klejących renomowanych 

marek, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu nakładania , grubości oraz czasu wiązania zaprawy. 

W przypadku płytek gresowych zaleca się stosowanie zapraw klejących na bazie cementowej z 
dodatkiem składników chemicznych zwiększających elastyczność zaprawy. W przypadku wysoko 

obciążonych posadzek zaleca się stosowanie półpłynnych zapraw klejących, umożliwiających pełne 
przyleganie płytek do podłoża na całej powierzchni.  

Przy dużych powierzchniach konieczne jest stosowanie dylatacji układanej zgodnie ze sztuką 

budowlaną. Zaleca się układanie płytek na spoinę szerokości min.3 mm. Poza funkcją estetyczną 
spoina pełni również rolę maskującą i protekcyjną. Pozwala zamaskować dopuszczalne różnice 

wymiarowe, zbiera materiały ścierne mające wpływ na żywotność i estetykę płytki oraz pochłania 
naprężenia i deformacje podłoża. Aby zaprawa do spoinowania prawidłowo spełniała swoje funkcje , 

powinno się stosować zaprawy uelastycznione, szybkowiążące o podwyższonej przyczepności do 
krawędzi płytek.  

Fugowanie należy wykonywać wg zasad sztuki budowlanej oraz zaleceń producentów. Przy fugowaniu 

powierzchni płytek polerowanych, należy przeprowadzić fugowanie próbne w celu  
stwierdzenia łatwości usunięcia pozostałości fugi z powierzchni płytek. W przypadku gdy czynność ta 

będzie utrudniona, należy przeprowadzić impregnacje powierzchni polerowanej, przy pomocy jednego 
z dostępnych na rynku preparatów impregnujących dla gresów.  

Czyszczenie zamontowanej powierzchni.  

W przypadku zabrudzeń płytek powstałych w czasie wykonywania prac montażowych (pozostałości 
tynku, kleju, fugi itp.) należy je usuwać stosując odpowiednie środki chemii budowlanej 

renomowanych firm na bazie kwasowej, które zlikwidują zabrudzenia z powierzchni płytek nie 
powodując uszkodzenia spoin.  

W celu zabezpieczenia spoin zaleca się ich staranne nawilżenie przed aplikacją detergentów na bazie 
kwasowej. Należy przestrzegać zalecanych stężeń i usuwać powstałe zabrudzenia w możliwie krótkim 

czasie od ich powstania. Do utrzymania codziennej czystości posadzek z gresów porcelanowych należy 

używać zwyczajnych środków myjących do podłóg, unikając stosowania mocnych detergentów na 
bazie kwasów. Płytki polerowane wymagają środków czyszczących nie pozostawiających rys na 

błyszczącej powierzchni.  
Temperatura podczas wykonywania robót co najmniej 15 ˚C. 

( powyższe zapisy dotyczą również okładzin ściennych, niecki fontanny i innych ) 

 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów. których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji posadzki, dylatacji. 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  

 

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 
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8. Odbiór robót 

 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 
 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne  

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

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

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

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

Aprobaty i Karty techniczne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz.B – Roboty wykończeniowe. 
 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-0010  Roboty okładzinowe z kamienia i płytek 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 
 Okładziny z kamienia piaskowca ścian, słupów na kleju 

 Okładziny z kamienia piaskowca ścian na kotwach 
 Montaż stopni, podstopnic schodowych z piaskowca 

 Montaż stopni, podstopnic schodowych z granitu  

 Montaż elementów wykończeniowych z piaskowca 
 Montaż elementów wykończeniowych z granitu 

 Montaż mozaiki 
 Licowanie ścian i posadzek płytkami 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

1.3.1. Dopasowanie elementów kamiennych, 

 
1.3.2. Montaż elementów kamiennych na kleju elastycznym wodoodpornym zgodnie z opisem w 

dokumentacji, 
 

1.3.3. Montaż elementów kamiennych na kotwach zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej, 

 
1.3.4. Montaż mozaiki w niecce fontanny na kleju elastycznym wodoodpornym,  

 
1.3.5. Fugowanie zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej, 

 
1.3.6. Czyszczenie powierzchni z kamienia, 

 

1.3.7. Impregnacja kamienia zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej, 
 

1.3.8. Zabezpieczenie kamienia zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej . 
 

 

2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 

 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

2.2. Materiały - lista 
 

2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 
 

2.2.2. Granit  

 
Kamień na obudowę fontann (jak dla budowli inżynierskich lądowych i wodnych) 

- skała granitowa o barwie ciepłej, beżowo-złotawej, faktura szlifowana 
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- wytrzymałość co najmniej średnia, do dużej i bardzo dużej (od 80 do 220 MPa) 

- mrozoodporność od dobrej (uszkodzenia krawędzi po min. 21 cyklach), do bardzo dobrej (25 cykli) 

- odporność na niszczące działanie atmosfery – co najmniej średnia 
- gęstość pozorna – bardzo ciężkie (powyżej 2600 kg/m3) 

- nasiąkliwość – bardzo mała ( poniżej 0,5%) 
 

Kamień przeznaczony do produkcji zewnętrznych elementów płytowych wykładzin 

poziomych  
Okładziny schodów (stopnice i podstopnice), krąg kamienny posadzki placu od północnej strony 

Starego pałacu -  skała granitowa o barwie ciepłej, beżowo-złotawej, faktura szlifowana 
- wytrzymałość na ściskanie co najmniej średnia, do dużej i bardzo dużej (od 80 do 220 MPa) 

- mrozoodporność bardzo dobra (uszkodzenia krawędzi po min. 25 cyklach) 
odporność na niszczące działanie atmosfery – co najmniej średnia 

- gęstość pozorna – bardzo ciężkie (powyżej 2600 kg/m3) 

- nasiąkliwość –  bardzo mała ( poniżej 0,5%) 
- ścieralność na tarczy Boehmego co najwyżej średnia 

 
Granit - np. granit Strzegom, kolor żbik:  

 gęstość objętościowa       -  2628 kg/m3  

 porowatość otwarta      - 0,81 % obj 
 nasiąkliwość wody przy ciśnieniu atmosferycznym  - 0,31 % wag 

 mrozoodporność po 48 cyklach     - 0,04 % obj 
 wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno – suchym - 173 MPa  

 wytrzymałość na ściskanie po badaniu mrozoodporności  - 156 Mpa 
 wytrzymałość na zginanie w stanie powietrzno – suchym - 10,2 MPa  

 wytrzymałość na zginanie po badaniu mrozoodporności  -  9,10 Mpa 

 
2.2.3. Mozaika ceramiczna : 

 np. Ceramika OPOCZNO , kolekcja Arenisca, typ. Arenisca mozaika mix  (kostka 2,3 x 2,3 cm ) 

lub równoważna 
 

2.2.4 Piaskowiec  
 

Kamień na płyty posadzki w „Glorietce” - skała piaskowcowa o barwie ciepłej, żółto-złotawej, 
np. piaskowce dolnośląskie, faktura matowo-szlifowana 

- mrozoodporność – bardzo dobra 

- wytrzymałość co najmniej średnia 
- ścieralność na tarczy Boehmego co najwyżej średnia 

- nasiąkliwość –  mała (od 0,5% do 5%) 
 

Kamień na elementy zewnętrznych płytowych wykładzin pionowych ( lica, policzki murków 

schodowych, okładzina betonowej nasady „Glorietki”, litokamienne słupy balustrad, czapy słupów 
balustrad, czapy nakrywcze policzków schodowych i murków oporowych -  skała piaskowcowa o 

barwie ciepłej, żółto-złotawej, np. „piaskowce dolnośląskie”, faktura matowo - szlifowana 
- mrozoodporność – co najmniej dobra 

- wytrzymałość co najmniej średnia 
- ścieralność na tarczy Boehmego co najwyżej średnia 

- nasiąkliwość –  mała (od 0,5% do 5%) 

 
Kamień na elementy zewnętrznych warstwowych okładzin pionowych – do licowania 

murków oporowych – skała piaskowcowa, np. „piaskowce dolnośląskie” o barwie ciepłej, żółto-
złotawej, o fakturze łupanej  

- mrozoodporność – co najmniej dobra 

- wytrzymałość co najmniej średnia 
- ścieralność na tarczy Boehmego co najwyżej średnia 

- nasiąkliwość –  mała (od 0,5% do 5%). 
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UWAGA ! 

Rodzaj kamienia, sposób montażu na poszczególnych elementach zgodnie z dokumentacja 

projektową. 

 
Tabela określa wymagania minimalne 

 

2.2.5. Multikleber klej lub alternatywnie Flexkleber schnell 
 

Wysokiej jakości uniwersalny klej, plastyczny, bardzo długi czas korygowania i czas otwarty klejenia 
,przenosi odkształcenia na trudnych podłożach, wodoodporny , mrozoodporny i odporny na wysokie 

temperatury +80 0C     

- gęstość nasypowa ok. 1,1kg/dm3 
- czas przydatności do stosowania po wymieszaniu ok. 3h  
- grubość warstwy kleju do 15 mm  
- grubość szpachlowania do 20 mm  
- możliwość chodzenia po 12 godz. 
- zaprawa klejowa wg DIN 12004  
 

2.2.6. grunt do podłoży betonowych, 
 

Skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, wypełniacze mineralne i środki 
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konserwujące 

Gęstość objętościowa ok. 1,3 kg/dm³ 

Zawartość substancji nielotnych ok. 48 % masy 
Zdolność rozcieńczania wodą zupełna 

Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) ≤ 30 g/l 
Zużycie ok. 0,3 kg/m² 

Zdolność do nakładania łatwość nakładania i rozprowadzania 

Wygląd: szaroniebieska ciecz, bez osadu, rozwarstwień, śladów żelowania 
 

2.2.7. Flexfuge  
 

Hydraulicznie szybkowiążąca zaprawa do spoinowania , plastyczna, wodoszczelna ,do spoin o 
szerokości  od 4 do 20 mm  
 - gęstość nasypowa - ok.1,4kg/dm 

 - możliwość chodzenia po 24 godz.  
 - odporność na deszcz po ok. 1godz. 
 - obciążenie użytkowe po 28 dniach  
 

Hydrauliczna, dwuskładnikowa zaprawa spoinowa, 

modyfikowana emulsją żywicy epoksydowej. 
Składnik A: zaprawa spoinowa nr art. 0351 

Składnik B: emulsja żywicy epoksydowej nr art. 0350 

Dane techniczne w momencie dostawy: 
Składnik płynny: 

Gęstość 20°C: 1,01 g/ml 
Lepkość 20°C: 500 mPa•s 

Proporcje mieszania: 

6,5-7,0 cz. wag. składnika proszkowego 1 cz. wag. składnika płynnego 
Czas przydatności do stosowania po zarobieniu: 

ok. 30 min. przy ilości 1 kg 
Wyższe temperatury i większe ilości skracają czas przydatności do stosowania po wymieszaniu, niższe 

temperatury wydłużają go. 

Gęstość zaprawy podczas stosowania: 1,8 kg/dm3 
Dane techniczne produktu po stwardnieniu: 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: > 10 N/mm2 

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: > 3 N/mm2 

2.2.8. Funcosil SL 
 
Małocząsteczkowy alkiloalkoksysiloksan z dodatkam 

Bezbarwny impregnat hydrofobizujący do wapienia, oparty na kombinacji silanowo-siloksanowej 

 

Dane techniczne produktu w stanie dostawy:  
Zawartość polisiloksanów: ok. 7 % wag.  

Nośnik: węglowodory alifatyczne  
Temperatura zapłonu: około 40°C  

Gęstość: około 0,79 g/cm3  

Lepkość: 44 sek. w kubku DIN 2; 10 sek. w kubku DIN 4  
Wygląd: bezbarwny płyn  

Dane techniczne produktu po wytworzeniu substancji czynnej:  
Zawartość polisiloksanów: ok. 5 % wag.  

Nasiąkliwość: bardzo mała  
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: dobra  

Odporność na warunki atmosferyczne: bardzo wysoka  

Długotrwałość działania: > 15 lat (wartość z doświadczenia)  
Odporność na alkalia: dobra  
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Wysychanie bez klejenia się: zapewnione  

Skłonność do brudzenia się: mała 

2.2.8. Funcosil OFS 

 
Wodny środek impregnujący, zabezpieczający przed wnikaniem oleju, tłuszczu, wody i brudu. 

Nieszkodliwy dla środowiska. 
 

Dane techniczne w momencie dostawy 

Substancja czynna: kopolimer akrylowy zawierający fluor 
Nośnik: woda 

Gęstość: 1,0 kg/l 
Lepkość: ok. 10 mPa·s 

Wygląd: mleczny 
Dane techniczne po zastosowaniu 

Nasiąkliwość: bardzo niska 

Wchłanianie oleju, tłuszczu i brudu: bardzo niskie 
Efekt antyadhezyjny: silny 

Odporność na warunki atmosferyczne: zapewniona 
Długotrwałość działania: znaczna 

Wysychanie bez klejenia się: zapewnione 

 
2.2.9. Colorfuge EP ( do granitu ) 

 
Barwny materiał do spoinowania oparty na żywicy epoksydowej, także do stosowania w zbiornikach 

wody pitnej 

Gęstość (25°C): 1,57 g/cm 3 0,96 g/cm3 1,40 g/cm3 

Zawartość ciał stałych: 100% wag. 100% wag. 100% wag. 

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach: ok. 70 N/mm2 

Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach: > 18 N/mm2 
Wytrzymałość na odrywanie: > 1,5 N/mm2 

Możliwość obciążenia ruchem pieszym (przy 20°C): po ok. 24 godz. 

Pełna odporność na obciążenia (przy 20°C): po 7 dniach 
Składnik A: barwny, wypełniony, emulgujący w wodzie układ żywicy epoksydowej. 

Składnik B: aminowy utwardzacz emulgujący w wodzie. 

 
2.10. Woda 

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 

 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt - lista 

 

3.2.1. Wyciąg. 
 

4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 

 

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

5.1.2. Ogólne zasady wykonywania okładzin. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne i kamienna mogą stanowić nie otynkowane 
lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Okładziny układamy na wcześniej przygotowanych warstwach izolacyjnych. 
Na oczyszczoną powierzchnię należy nałożyć zaprawę klejową o grubości 2-3 mm. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczanie odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 

 

5.1.3. Hydrofobizacja 
 

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, okładziny kamienne z piaskowca należy 
zaimpregnować odpowiednim środkiem hydrofobizującym. Do impregnacji kamieni naturalnych 

najlepiej nadaje się preparat FUNCOSIL SL i FUNKOSIL OFS. Po 14 dniach nakładamy impregnat do 
piaskowca, bezbarwny siliksanowy hydrofobizujący , odporny na UV i działanie atmosferyczne - 

FUNCOSIL – SL,  a po ok. 2 dniach nakładamy impregnat zmniejszający skłonność do brudzenia 

FUNCOSIL – OFS. 
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, okładziny kamienne z granitu należy zaimpregnować 

odpowiednim środkiem hydrofobizującym. Do impregnacji kamieni naturalnych najlepiej nadaje się 
preparat FUNCOSIL WS. Po 14 dniach nakładamy impregnat do granitu, bezbarwny siliksanowy 

hydrofobizujący , odporny na UV i działanie atmosferyczne - FUNCOSIL – OFS,   

Przy zastosowaniu impregnatów opartych na małocząsteczkowych silanach i siloksanach i 
przestrzeganiu zalecanego zużycia osiąga się duże głębokości wnikania i trwałą ochronę. Nawet po 

kilkunastu latach od wykonania zabiegu hydrofobizacji preparatem. 
 

5.1.4 Montaż okładziny z piaskowca i granitu ( wszelkich elementów ) 

 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia 

Kamieniarskie roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
+5°C. 

Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C osadzanie elementów we wnętrzu budowli powinno być 
dokonywane w cieplakach o temperaturze nie niższej niż 2f5°C. 

Elementy kamienne powinny być przed wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co najmniej 

24 godziny. Obniżanie temperatury zamarzania zapraw stosowanych do wykonywania zalewki za 
pomocą środków chemicznych jest zabronione. 

Wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu (technologii) 
osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych. 

Podłoże pod okładzinę kamienną powinno być nietynkowane przy osadzaniu metodą tradycyjną, 

tynkowane zaślub ospoinowane przy osadzaniu metodą na sucho. Przed przystąpieniem do osadzania 
okładziny należy sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża oraz wyznaczyć i wykuć w podłożu 

gniazda na kotwie w miejscach określonych dokumentacją techniczną. 
Równość powierzchni podłoża i prostoliniowość krawędzi powinny być zgodne z obowiązującą normą. 

Odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu ±10 
mm/m. 
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Przy stosowaniu technologii na sucho (montaż bez zalewkowy) ściana powinna być zabezpieczona 

przeciwwilgociowe. Dopuszcza się także wykonanie zabezpieczeń termicznych, jeżeli takie potrzebne 

są dla eksploatacji budynku.  
Przytwierdzenie elementów okładziny kamiennej powinno być wykonane jednym z następujących 

sposobów: 
a) osadzanie na pełną zalewkę, 

b) osadzanie pośrednie, 

c) osadzanie na sucho (beż zaprawy). 
W przypadku osadzania bezpośredniego na pełną zalewkę, grubość zalewki, odpowiadająca szerokości 

szczeliny między podłożem a okładziną, nie powinna wynosić więcej niż: 20 mm 2 przy okładzinach 
wewnętrz2nych, 30 mm 2 przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości do 6 m, 40 mm 2 przy 

licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6 m, 50 mm 2 przy licowaniu słupów bez względu na 
ich wysokość, 80 mm 2 przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itd. 

W przypadku osadzania pośredniego grubość zalewki powinna być określona w dokumentacji 

technicznej, w której należy podać także sposób kotwienia. 
Elementy kotwiące powinny w sposób trwały przytwierdzać okładzinę do podłoża, bez uwzględniania 

przyczepności zaprawy wypełniającej przestrzeń między okładziną a podłożem. W przypadku 
podwieszenia okładziny na podłożu ze stali, z betonu lub żelbetu, zamocowanie kotwi w podłożu 

zaleca się wykonać w trakcie wykonywania podłoża. 

Elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w 
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną zalewkę w okładzinie pionowej płyty o 

powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni 
powyżej 0,60 m2 cztery punkty, a w okładzinie podwieszonej zgodnie z indywidualnym projektem. 

Gniazda na kotwie i trzpienie lub klamry w płytach o grubości nie niniejszej niż 6 cm, mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie, w płytach zaś cieńszych nawiercone wiertarką. Przekrój gniazda 

w okładzinie osadzonej na zalewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu 

kotwiącego. Przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na sucho bez zaprawy powinien być większy o 2 
mm od przekroju elementu kotwiącego, lub wg dokumentacji stosowania tulei przesuwnych. 

Głębokość gniazd, w zależności od rodzaju kamienia, z którego są wykonane elementy okładziny, 
powinnawynosić: 

a) 20225 mm w elementach ze skał magmowych i przeobrażonych oraz z wapieni zbitych i dolomitów, 

b) 25230 mm w elementach z piaskowców twardych, 
c) 30250 mm w elementach z piaskowców miękkich, z wapieni lekkich i tufów. 

8. Przy osadzaniu elementów na sucho obowiązuje stosowanie wymiarów płyt wg ustalonych 
warunków rozszerzalności termicznej, a kotwienie winno być wykonane wg zasad rozkładu kotew w 

poziomie i pionie. 

Szczegóły powinny być podane w dokumentacji. 
Elementy kamienne mogą być również klejone do podłoża. Przy takim założeniu muszą być spełnione 

następujące warunki: 
a) dokładne wykonanie elementów kamiennych z zachowaniem jednakowej grubości z tolerancją do 1 

mm, 
b) przygotowanie strony tylnej (przyklejanej) w fakturze odpowiadającej wymaganiom zastosowanych 

klejów, 

c) przygotowanie podłoża wg wymagań dokumentacji oraz potrzeb zapewniających wartość klejenia.  
Przed przystąpieniem do osadzania elementów, gniazda oraz powierzchnie boczne i tylne płyt 

okładzinowych powinny być oczyszczone i zwilżone wodą. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do licowania powierzchni podłoże powinno być starannie 

oczyszczone z resztek zaprawy, z tłustych plam, kurzu i błota, a następnie dokładnie zmyte czystą 

wodą. 
 

5.1.5 Montaż okładziny z piaskowca na kotwy stalowe nierdzewne 
Żeby zamontować płytę kamienną na elewacji, należy najpierw osadzić w ścianie, w wywierconych 

wcześniej otworach, kotwy nośne. Kotwy osadzane są w ścianach konstrukcyjnych na zaprawach z 
cementów szybkowiążących. W handlu są dostępne gotowe mieszanki takich zapraw różnych 

producentów. Podstawowa ich cecha to rozpoczęcie wiązania w ciągu 60 minut, a koniec wiązania po 

maksimum 5 godzinach. Zaprawy te osiągają pełną wytrzymałość po 7 dniach, ale po upływie 1 doby 
mają już 60% przewidywanej wytrzymałości na ściskanie. 



 64 

Przy montażu płyt kamiennych należy zachować niebywałą precyzję. Wielokrotne sprawdzanie 

pionowości i poziomu płyty jest obowiązkowe. Trzeba zachować projektowaną szerokość każdej fugi. 

Do tego celu służą odpowiednie podkładki dystansowe z twardego PCV lub bakelitowe. Minimalne 
odchylenie dolnej płyty od pionu czy też początkowej płyty w fudze horyzontalnej na drugim końcu 

może spowodować już kilka, a nawet kilkanaście milimetrów odchylenia. 
W robotach budowlanych tolerancja wymiarowa ± 1 cm. Przy montażu elewacji kamiennej tolerancja 

wynosi ± 1 mm. Niekiedy nie potrafią tego pojąć nawet geodeci pracujący na budowach. 

Należy pamiętać, że rozpoczynając montaż elewacji kamiennej na ścianie, z reguły rozpoczynamy go 
od drugiej warstwy kamienia. Pierwszej warstwy najczęściej nie można zamontować, bo nie jest 

jeszcze przygotowany odpowiednio teren wokół budynku. Ta warstwa uzupełniana jest bardzo często 
tuż przed końcem budowy, gdy nie ma już rusztowań przy elewacjach, a teren wokół został 

wyrównany. Tę pierwszą dla nas a drugą wg projektu warstwę opieramy na odpowiednim 
podwieszeniu z belek drewnianych czy dźwigarów szalunkowych H20. To podwieszenie można 

zdemontować najwcześniej dopiero po 7 dniach, gdy zaprawa szybkowiążąca zastosowana do 

osadzenia kotw uzyska pełną wytrzymałość. Oczywiście czas ten jest orientacyjny i dotyczy okresu 
letniego. Wraz ze spadkiem temperatury powietrza czas wydłuża się. Z tego też względu nie należy 

prowadzić kamieniarskich prac montażowych, gdy temperatura otoczenia spada poniżej +5º C. Taką 
informację podają wszyscy producenci zapraw, cementów i klejów. 

 

Dość częstą praktyką przy montażu elementów kamiennych na elewacjach jest przewiercanie otworów 
montażowych w bokach płyt kamiennych. Fasadowe elementy kamienne przyjeżdżają na budowę 

najczęściej już z powierconymi w bokach otworami pod bolce kotw. Zdarzają się jednak pomyłki i nie 
zawsze otwór jest w tym miejscu, gdzie być powinien. Wywożenie wtedy pojedynczej płyty gdzieś do 

warsztatu, w celu wywiercenia nowego otworu, jest nieuzasadnione ekonomicznie. Lepiej zrobić to na 
budowie, ale odpowiednim sprzętem. Wiercenie na sucho, zwykłą wiertarką udarową, standardowym 

wiertłem z końcówką widiową, przyniesie więcej szkody niż pożytku. Drgania udaru i powstający 

wewnątrz twardy pył kamienny, który nie od razu jest odprowadzony na zewnątrz, powodują 
mikropęknięcia ścianek otworu i w efekcie ich osłabienie, co przekłada się na mniejszą siłę niszcząca 

przy wyrywaniu bolca, niż wynikałoby to z wcześniej przeprowadzonych badań. Taka płyta jest już 
niepełnowartościowa i nie nadaje się do zamontowania w elewacji. Otwór ten należy wiercić szlifierką 

kątową do pracy na mokro, z diamentowym wiertłem koronkowym, przy wodnym wypłukiwaniu 

powstającego w otworze pyłu. Aby wiercenie było precyzyjne, wykorzystuje się przy tym odpowiedni 
statyw poligonowy, który mocowany jest bezpośrednio na płycie. 

Gdy zakończyliśmy już montaż kamienia, należy przygotować elewację do odbioru. Pierwszy etap to 
mycie elewacji strumieniem wody pod ciśnieniem. Zaczynamy od mycia samego rusztowania. 

Usuwamy w ten sposób wszelkie pyły mogące wtórnie zanieczyścić umytą później elewację. Następnie 

sprawdzamy, czy zostały usunięte z fug wszystkie podkładki dystansowe. Pozostawienie ich w fudze 
może spowodować, że obciążenie z jednej płyty przenosi się na następną i kotwy, na której ta ostatnia 

jest zawieszona, mogą nie wytrzymać tak zsumowanych obciążeń.  
Teraz kolej na wykonanie różnorodnych zaprawek likwidujących wyszczerbione krawędzie i 

uszkodzone narożniki płyt. Do tego celu stosuje się odpowiednie szpachle żywiczne do kamienia. 
Wymaga to dużej fachowości, a w wielu przypadkach wręcz artystycznych umiejętności. W odniesieniu 

do niektórych kamieni, takich jak piaskowce czy czarny granit, napraw tego typu należy od razu 

zaniechać. Prościej, lepiej i taniej jest bowiem wymienić cały element kamienny. Na tego typu 
kamieniu zaprawki zawsze będą widoczne, jeśli nie od razu, to uwydatnią się w niedługim czasie – po 

roku czy dwóch latach, a niekiedy po kilku miesiącach. Jest to również odpowiedni moment do 
zrobienia impregnacji kamienia, jeśli projekt ją przewiduje, oraz wykonania zabezpieczenia antygraffiti. 

To ostatnie robi się jedynie do wysokości 3 m od poziomu terenu. Prawidłowo wykonana impregnacja 

jest optycznie niezauważalna, nie zmienia wyglądu kamienia i nie zatyka jego porów. Kamień w 
dalszym ciągu „oddycha”, ale nie wsiąka w niego woda. Nie ma potrzeby wykonywania impregnacji na 

polerowanych granitach. Impregnacja chropowatych powierzchni granitowych, choć nie jest 
konieczna, ułatwia późniejsze ich mycie. Należy jednak pamiętać, że impregnacja nie jest zabiegiem o 

nieograniczonej trwałości. Producenci preparatów do impregnacji dają od 5 do 10 lat gwarancji. Po 
tym okresie impregnację należałoby wykonać ponownie. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.1.1. 
Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

wykładzinowych 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 2metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 22metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
 

6.1.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 

„zanikających”. 
 

6.1.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami przed przystąpieniem do robót i opisane w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy. 

 

6.1.4.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− 
cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla 

których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność). 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
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− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 

m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki, 
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
  

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 

wartości zalecanych przez producenta. 
 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  

 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz.B – Roboty wykończeniowe. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-0011  Wykonanie pokrycia i obróbki blacharskie 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 

 Wykonanie pokrycia altany z blachy miedzianej, 

 Wykonanie obróbek blacharskich z blachy miedzianej, 
 Wykonanie rynien i rur spustowych 

 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
1.3.1. Wykonanie pokrycia altany z blachy miedzianej, 

 

1.3.2. Wykonanie obróbek blacharskich, 
 

1.3.3. Wykonanie rynien i rur spustowych, 
 

1.3.4. Wykonanie innych obróbek blacharskich. 

 

2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
2.2. Materiały - lista 

 

2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

 

2.2.2. blacha, blacha miedziana, grubości 0,60 mm, taśma szerokości 670 mm. 
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W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy 

wykonane zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów cię 

tych mogą być odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych 
granicach właściwości wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania 

dotyczące materiałów są określone w projekcie normy EN 988. 
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych 

układanych na ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm. 

 
2.2.3. gwoździe miedziane i nierdzewne, 

 
2.2.4. rynny miedziane, 

 
2.2.5. rury spustowe, 

 

2.2.6. obróbki blacharskie, 
 

2.2.7. uchwyty rynnowe ze stali nierdzewnej, 
 

2.2.8. uchwyty do rur spustowych ze stali nierdzewnej. 

 

3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 

 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt - lista 
 

3.2.1. Wyciąg. 
 

4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
 

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

5.1.2 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej, miedzianej o grubości od 0,5 mm do 

0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

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

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999 
 

5.1.3. Podkład  
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Podkład pod pokrycie dachowe wykonane z blachy miedzianej musi być trwały, równy i gładki. 

Konstrukcje z betonu lub cegły, takie jak na przykład gzymsy wieńczące elewacje czy gzymsy 

pośrednie, zawsze wymagają wykończenia. Również powierzchnia ścian pod okładzinę miedzianą musi 
być oblicowana deskowaniem bezspoinowym. Drewniane podkłady pod blachę miedzianą nie mogą 

mieć bowiem żadnych wad - muszą być sztywne i gładkie. 

5.1.4. Niezbędne jest także zabezpieczenie ochronne podkładu. Podkład powinien być zawsze 

odseparowany od miedzianego pokrycia warstwą oddzielającą. Stanowi ona zabezpieczenie dalszych 
warstw podczas montażu - szczególnie ważne jest, by środki impregnujące, używane do 

zabezpieczania drewna, nie wchodziły w reakcję chemiczną z miedzią. Podobnie wszystkie łączniki i 
akcesoria montażowe muszą być wykonane z metali, które nie reagują chemicznie z miedzią (np. ze 

stali nierdzewnej). 

5.1.5. Warstwa oddzielająca pokrycie od podkładu. Istnieje kilka rodzajów warstw oddzielających. 

Trzeba zwrócić uwagę, aby taka warstwa była trwała i zapewniała dyfuzję pary wodnej. Tradycyjnie, 
stosuje się w tym celu powłoki bitumiczne, ze względu jednak na niebezpieczeństwo korozji 

bitumicznej w sąsiedztwie miedzi, zastosowanie warstw tego typu pod pokrycie miedziane, nie jest 

zalecane. 
Najlepsze rozwiązanie to użycie filcu przemysłowego, ponieważ jest to materiał obojętny chemicznie i 

wykazujący własności dyfuzyjne w stosunku do pary wodnej. Ponadto jest plastyczny i miękki, 
zapewnia wymaganą gładkość a także bardzo dobrą izolację akustyczną. Filc tworzy barierę 

dźwiękochłonną, skutecznie pochłaniając dudnienie o blachę wywoływane przez deszcz i porywy 
wiatru. 

5.1.6. Zasady układania blachy miedzianej Podstawowa zasada przy układaniu pokrycia z miedzi 
brzmi: arkuszy blachy nigdy nie wolno łączyć bezpośrednio z warstwą podkładu, czyli w sposób 

uniemożliwiający przesunięcia blachy. Sąsiadujące ze sobą arkusze łączy się rąbkami (w pionie na 
rąbek stojący, a w poziomie na rąbek leżący) i mocuje do powierzchni przy użyciu uchwytów 

(żabek/łapek) po zagięciu. Takie rozwiązanie zapewnia powstawanie przestrzeni dylatacyjnej. Blacha 

miedziana może się więc swobodnie rozszerzać bez powstawania  deformacji, widocznych wygięć, 
pęknięć ani innych uszkodzeń. W praktyce, powszechnie występują dwa rodzaje łączenia arkuszy 

blach: rąbek oraz łączenie na listwach (łatach). 
Dla dachów płaskich (o nachyleniu 6-7%.) poleca się łączenie sąsiednich arkuszy na rąbek stojący 

podwójny, wykonywany (tak jak przy rąbku stojącym zwykłym) przy użyciu żabki mocującej 

prostopadle do gzymsu (tzn. wzdłuż linii spadku dachu). 

Blachy stosowane na dachy i okładziny ścienne mają grubość 0,5-1,0 mm. Pozostałe wymiary arkuszy 
blachy pokryciowej - jej długość i szerokość - zależą od wymiaru oraz kształtu powierzchni dachu. 

Taśma miedziana, oferowana przez producentów, ma przeważnie 600-700 mm szerokości i do 3000 

mm długości. Ale wielkość poszczególnych elementów pokrycia ograniczona jest przez rozszerzalność 
termiczną i ciężar blachy.  

Pokrycie dachowe narażone jest na duże zmiany temperatury sięgające nawet 100°C. Pod wpływem 
ciepła arkusze blachy znacznie zmieniają swoje wymiary. Konstrukcja dachu musi wytrzymać takie 

zmiany wymiarów pokrycia dachowego wywołane przesunięciami blachy a jednocześnie musi spełniać 

wszystkie wymagania dotyczące szczelności dachu, odporności na przenikanie wilgoci na łączeniach 
blachy, musi być mrozoodporna i trwała. Wymiary poszczególnych arkuszy muszą być tak dopasowane 

a złącza wykonane w taki sposób, by umożliwiały przesunięcia wywołane rozszerzeniem termicznym, 
przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed przenikaniem wilgoci wzdłuż tych łączeń. 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.1.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
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Specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 

przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 

PN-80/B-10240. 
6.1.2 Kontrola wykonania pokryć 

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

nadzoru: 

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

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) — po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

6.1.3. Pokrycia z blachy 
a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, 
PN-EN 508-2:2002, PNEN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  

 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 

8.1.1 Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności 

ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 

 
8.1.2 Odbiór podkładu 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w 

kierunku równoległym do spadku. 
 

8.1.3 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

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

lub utrudniony. 
 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 
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d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 

 

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

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

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

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

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

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 
Odbiór pokrycia z blachy 

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

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 
Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

 
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
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PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 

rozciąganiu 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary wodnej 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej nakorozję. Część 1:Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 
zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-0012  Roboty chodniki, podesty, schody terenowe 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 

 Wykonanie podbudowy  
 Wykonanie rowków i obsadzenie obrzeży betonowych, palisady 

 Wykonanie posadzki z kostki brukowej uszlachetnionej 
 Wykonanie posadzki z kostki granitowej 

 Wykonanie posadzki z płyt granitowych i piaskowca ( parametry materiału w ST 10 ) 

 Wykonanie zasypki z grysów marmurowych 
 Czyszczenie istniejącej kostki brukowej 

 Wykonanie wymiany gruntu  
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
1.3.1. Podbudowa, warstwa dolna grubości 25 cm z kruszyw naturalnych – pospółki, 

 

1.3.2. Podbudowa, warstwa górna grubości 8 cm z kruszyw łamanych – kliniec, 
 

1.3.3. Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowo – cementowa  o grubości 5 cm,  
 

1.3.4. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. O wymiarach 25 x 25 cm, 

 
1.3.5. Obrzeża betonowe. O wymiarach 30 x 8 cm – na zaprawie betonowej,  

 
1.3.6. Chodniki z kostki brukowej grubości 6 cm. Wypełnienie spoin piaskiem - analogia odbojówka 

przy części budynku kostka zgodnie z dokumentacja projektową, 

 
1.3.7. Montaż palisady 12 x 18  x 40  

 
1.3.7. Czyszczenie istniejącej kostki brukowej, 

 
1.3.8. Hydrofobizację istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, 

 

1.3.9. Wykonanie zasypki z grysów marmurowych, 
 

1.3.10. Wykonanie wymiany gruntu zgodnie z projektem. 
 

2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 

 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
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2.2. Materiały - lista 

 

2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych 

2.2.2. obrzeża betonowe 100 x 30 x 8cm, 
 

Typ, rodzaj i odmiana. 

Przy realizacji zamówienia należy zastosować obrzeża betonowe, 8x30 cm, gatunku 1: Ow- 
I/8/30/75(100). 

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: długość +/- 8 mm, wysokość, szerokość +/- 3 mm. 

-  Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

- Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach, co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 

szerokość obrzeża. 
 

2.2.3  ława betonowa 
 

Do wykonania ław betonowych pod krawężniki należy stosować - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 
 

2.2.4. podsypka, 

 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 

zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 

nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

 
2.2.5. kostka brukowa wibroprasowana uszlachetniona, rodzaj kostki i kolorystyka zgodnie z 

projektem  
 

- Betonowa kostka brukowa - wymagania 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. PN-EN 1338:2005 

- Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 

- Kształt i wymiary kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm, do 
wykonania nawierzchni jezdni o grubości 80 mm. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości +-3 mm, 

- na szerokości +-3 mm, 

- na grubości +-5 mm. 
 

2.2.5. warstwa odsączająca 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
- piaski, 

- żwir i mieszanka, 

a do odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 
- miał (kamienny). 
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Wymagania dla kruszywa 

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

 
a) szczelności, określony zależnością: 

gdzie: 

 
 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
b)  zagęszczalności, określony zależnością: 

 
gdzie: 

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

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B- 

11113 dla gatunku 1 i 2. żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i 
odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B- 

11112. 
 

2.2.6. kruszywo łamane. 
Do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być użyte 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
Wymagania dla materiałów 

- Uziarnienie kruszywa 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

-  Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 
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2.2.6. woda, 

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań  

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.7. SARSIL czyścik lub równoważny 
 

Powierzchnia: kostka brukowa, beton 

Rodzaj: impregnat 

Składnik podstawowy: - 

Postać handlowa: płyn (koncentrat), do rozcieńczenia wodą 

Gęstość [g/cm³]: 1,10 (w temp. 25°C) 

Lepkość [s]: b.d. 

Wydajność: 
5,0-10,0 m²/dm³ (z 1 kg koncentratu 

rozcieńczonego wodą, przy dwukrotnej impregnacji) 

Proporcje mieszania: 1:8 (słabe zabrudzenia) lub 1:2 (silne zabrudzenia) 

Temperatura stosowania [°C]: od +5 do +30 

Podłoże: powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna 
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być równomiernie porowata i czysta, zwłaszcza 

niezatłuszczona i sucha 

Kolor: bezbarwny 

Sposób aplikacji: 
za pomocą szczotki lub spryskiwacza nie 
zawierającego elementów metalowych 

Składowanie: 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w 

krytych i wentylowanych pomieszczeniach w temp. 
od +5 do 30°C 

Normy, certyfikaty, aprobaty: Atest PZH nr HK/B/1186/02/2010 

 
2.2.8. SARSIL Bruk lub równoważny 

 

Powierzchnia: kostka brukowa, beton 

Rodzaj: impregnat 

Składnik podstawowy: - 

Postać handlowa: płyn, gotowy do użycia 

Gęstość [g/cm³]: 0,85 (w temp. 20°C) 

Lepkość [s]: ok. 11 (w temp. 20°C wg met. kubka Forda nr 4) 

Wydajność: 
1,5-3,0 m²/dm³ (z 1 kg, przy dwukrotnej 
impregnacji) 

Proporcje mieszania: gotowy do użycia 

Temperatura stosowania [°C]: od +5 do +30 

Podłoże: 

powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna 

być równomiernie porowata i czysta, zwłaszcza 
niezatłuszczona i sucha 

Kolor: jasnosłomkowy 

Sposób aplikacji: przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo 

Składowanie: 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w 

krytych i wentylowanych pomieszczeniach z 
zachowaniem warunków magazynowania 

materiałów łatwopalnych 

Normy, certyfikaty, aprobaty: Atest PZH nr HK/B/0478/ 01/2008 

 

2.2.9. grys marmurowy frakcja 10-25 mm 
 

Podstawowe parametry fizyko-mechaniczne marmuru: 

- gęstość: 1,90-2,80 Mg/m3   
- mrozoodporność: ...% (ubytek masy po 10 cyklach zamrażania do -17,5oC i rozmrażania do 20oC) 

- nasiąkliwość: 0,1-0,5 % 

- wytrzymałość na ściskanie: 80-150 MPa 

 
2.2.10. Geowłóknina separacyjno – filtracyjna np. FS 49 

 
nazwa istotnego parametru  zalecany zakres wartości  

wytrzymałość na rozciąganie (w zależności od obliczeń projektowych)  12-30 kN/m  

wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny 

wyrobu (w zależności od obliczeń projektowych)  
wskazana min. 55 l/m2s 

odporność na przebicie statyczne CBR (w zależności od obliczeń 
projektowych)  

wskazana min. 1500 N  

wydłużenie przy max. obciążeniu:  min. 40%  
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wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu: zależnie od pożądanej 
funkcji drenażowej  

wskazana min. 4,0E-6 m2/s 

 

 
2.2.11. Kostka granitowa zgodnie z projektem, 

 
Granit - np. granit strzegom, kolor żbik:  

 gęstość objętościowa       -  2628 kg/m3  

 porowatość otwarta      - 0,81 % obj 
 nasiąkliwość wody przy ciśnieniu atmosferycznym  - 0,31 % wag 

 mrozoodporność po 48 cyklach     - 0,04 % obj 
 wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno – suchym - 173 MPa  

 wytrzymałość na ściskanie po badaniu mrozoodporności - 156 Mpa 
 wytrzymałość na zginanie w stanie powietrzno – suchym - 10,2 MPa  

 wytrzymałość na zginanie po badaniu mrozoodporności  -  9,10 Mpa 

 
2.2.11. Cement zgodnie z projektem, 

 
2.2.12. Palisada 12 x 18 x 40 zgodnie z projektem ( uszlachetniona ) 

 

- palisada wibroprasowana - wymagania 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania palisady w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 

technicznej. 
- Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 

- Kształt i wymiary palisady 12 x 18 x 40 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości +-3 mm, 
- na szerokości +-3 mm, 

- na grubości ( wysokości ) +-5 mm. 

 
 

3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 

 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt - lista 
 

3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

3.2.2. środek transportowy, 
 

3.2.3. wibrator powierzchniowy, 

 
3.2.4. piła do cięcia kostki. 

 

4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 

 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 
5.1.2.Wykonanie warstwy odcinającej, przygotowanie podłoża 

Warstwy powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 

projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 

5.1.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Jeżeli 
dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości 

powyżej 20 cm, w związku z tym wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo.  
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora nadzoru 

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

końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoodpornej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

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

jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców kruszywo powinno być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany, uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-
64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 

-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 

 

5.1.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa odsączająca lub odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 

być utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. 

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

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 
5.1.5. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST Roboty ziemne „Koryto wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 

do podbudowy. 
 

5.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
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Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 

5.2.2 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera, Inspektora nadzoru. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 

kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 

wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 

 
5.2.3. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

5.3.1 Wykonanie koryta pod obrzeża 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

5.3.2 Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 

żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

 
5.3.3 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Obrzeża należy osadzić na ławie betonowej zgodnie z projektem budowlanym. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0.2 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 

muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

5.4.1 Koryto 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 
 

5.4.2. Podsypka 
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Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 

Do podsypki cementowo-piaskowej stosować cement odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
piaskowa powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 
5.4.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych ( rodzaj kostki zgodnie z dokumentacją ) 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonych kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
 

5.5.1. Mycie kostki bukowej przy użyciu urządzeń ciśnieniowych za pomocą wody, w przypadku trudno 
usuwalnych zabrudzeń użyć środek chemiczny np. SARSIL czyścik 

STOSOWANIE Preparat bezpośrednio przed użyciem należy rozcieńczyć wodą w zależności od stopnia 
zabrudzenia elewacji: 

 powierzchnie silnie zabrudzone: 1 część środka + 3 części wody 

 powierzchnie średnio zabrudzone: 1 część środka + 5 części wody  

 powierzchnie mało zabrudzone: 1 część środka +10 części wody. 

Roztwór roboczy należy sporządzać w naczyniach z tworzyw sztucznych. Ze względu na obecność 

kwasów, w tym kwasu fluorowodorowego nie używać naczyń metalowych ani szklanych. Gotowy 
roztwór nanieść na powierzchnie pędzlem lub pistoletem i po upływie 5—10 minut spłukać 

powierzchnie strumieniem ciepłej wody. Preparat nie może wyschnąć na czyszczonej powierzchni, 
ponieważ po wyschnięciu pozostawia biały osad. Dlatego nie należy stosować preparatu na 

powierzchniach nasłonecznionych. 

5.5.2 Hydrofobizację istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wykonać np. SARSIL Bruk 
 impregnuje powierzchnie nadając jej własności hydrofobowe, 
 penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne 

promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych, 

 zachowuje własności „oddechowe" materiału, 
 redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie kostki brukowej pod wpływem 

opadów atmosferycznych, 
 zwiększa mrozoodporność, 

 uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę, 

Technologia : 
Przygotowanie podłoża : 

Powierzchnie przeznaczoną do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą. W przypadku trudno 
usuwalnych zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego np. SARSIL czyścik. Środek ten należy 

stosować w odpowiednim rozcieńczeniu wodą ,  nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, 

bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30 °C. 
Nakładanie: 

Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną 
impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne". (Drugą warstwę nakładać w 

zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest 
wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. 

Wydajność: 

1,5 - 3 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności kostki i techniki 
aplikacji. 
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5.6.1. Pod fundamenty i płytę fontanny wykonać wymianę gruntu do warstwy nośnej. Od poziomu 

398,50÷402,00m n.p.m. na podsypkę ze żwiru rzecznego o Id=0,87 stabilizowanego cementem 

portlandzkim w ilości 100kg/m3 zasypki. Ściany fundamentowe fontanny po stronie zewnętrznej 
obsypać żwirem rzecznym i zagęścić do Id=0,87, po stronie wewnętrznej fundamentów, pod płytę 

fontanny zasypać gruntem i zagęścić do Is=0,97. Pod fontannę wykonać chudy beton klasy B10 
(C8/10) grubości 10 cm. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.1.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości kruszywa.  

 
6.1.2. Badania w czasie robót - podbudowy 

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

-  Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 

20 mm. 
- Spadki poprzeczne 

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

-  Rzędne wysokościowe 

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

-  Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 

-  Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 
cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 

mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość, co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
- Zagęszczenie warstwy 

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

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
-  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.1.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

 

6.2.1. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 
6.2.2. Badania przed przystąpieniem do robót - obrzeża 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 

do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 

długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 

elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów. 
 

6.2.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę), 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego : 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić +-2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić +-1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
 

6.3.1. Badania przed przystąpieniem do robót – kostka brukowa 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada aprobatę techniczną. 

 
6.3.2 Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Dopuszczalne 
tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: +-1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m: +-2 cm, 

- szerokości koryta: +- 5 cm. 
 

6.3.3. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 

na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

 
6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.3.5. Sprawdzenie cech geometrycznych 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 150 do 300 

m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m 

nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 

6.3.6. Sprawdzenie profilu podłużnego 
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Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne. 

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać +-3 cm. 
 

6.3.7. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 50 m. Dopuszczalne 

odchylenia od projektowanego profilu wynoszą +-0,3%. 
 

6.4.1. Sprawdzenie mycia kostki 
Sprawdzenie oczyszczenia kostki odbywać będzie się wzrokowo.  Przed przystąpieniem do 

Hydrofobizacji Wykonawca zgłosi gotowość Inspektorowi nadzoru. 
 

6.4.2. Sprawdzenie Hydrofobizacji odbędzie się wzrokowo. Nie dopuszczalne są plamy i przebarwienia. 

 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych  

 

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 

- wykonana podsypka, 
- czyszczenie kostki brukowej 

 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . świr i mieszanka 

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

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

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

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

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

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-0013 Rusztowania 
 

 
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robot: Rusztowania 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 

1.1. 
 

1.3. Zakres robot objętych ST 
1.3.1. Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowań - do 10 m 

- w wycenie uwzględnić pracę rusztowań wynikającą z zastosowanej technologii. 

1.3.2. Rusztowania wewnętrzne do robot przy sufitach ( wykonanie konstrukcji, docieplenie, 
malowanie) i do wykonania robot malarskich. 

1.3.2. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. Osłony z siatki. 
 

2. Materiały 

 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
2.2. Materiały - lista 

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 
2.2.2. deski iglaste obrzynane kl.2 32 mm, 

2.2.3. pomostowe robocze, 
2.2.4. siatka zabezpieczająca. 

 

 
3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
3.2.2. rusztowania rurowe zewnętrzne. 

 
4. Transport 

4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

5. Wykonanie robot 
5.1. Wykonanie robot - ogólne zasady 

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 
6. Kontrola jakości robot 

6.1. Kontrola jakości robot - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6. 
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7. Obmiar robot 

7.1. Obmiar robot - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

- założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych 
 

7.2. Obmiar robot - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
- w szczegółowych założeniach katalogów nakładów rzeczowych. 

 
8. Odbiór robot 

8.1. Odbiór robot - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

 
 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.  

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: 
Paweł Gałuszka 


