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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie 
dobudowy dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 im. C.M. Norwida w Świdniku. 

 
PODSTAWOWE DANE : 
Dane ogólne 
a) Zamawiający – Zespół Szkół nr 1, 21-040 Świdnik ul. Okulickiego 13  
b) Obiekt – budynek szkoły  
c) Adres Obiektu – Zespół Szkół nr 1, 21-040 Świdnik ul. Okulickiego 13  
d) Opracowanie – dokumentacja projektowa 
e) Branża – budowlana 
f) Stadium – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE i TOWARZYSZĄCE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 – ROBOTY ZIEMNE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 – ROBOTY KONSTRUKCYJNE BETONOWE I ŻELBETOWE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 – MONTAŻ URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05 – ROBOTY TYNKARSKO-MURARSKIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06 – ROBOTY IZOLACYJNE I BSO ŚCIAN ELEWACJI 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07 – ROBOTY POSADZKARSKIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-08 – ROBOTY Z GIPSU I PRZEFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-09 – ROBOTY MALARSKIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-10 – ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE I PODBUDOWY 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-11 – CIĄGI PIESZE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-12 – MONTAŻ ŚLUSARKI  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-13 – NAWIERZCHNIA (TRAWNIK)  
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-B-00 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie 
dobudowy dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych, wykonanie wewnętrznej pochylni w korytarzu 
szkoły oraz zewnętrznych podjazdów do nowo dobudowanego dźwigu osobowego oraz do sali 
gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. C.M. Norwida w Świdniku. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres przedmiotowy opracowania dotyczy takich elementów jak: 
● prace rozbiórkowe 
- demontaż zastałej stolarki okiennej 
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- demontaż parapetów i obróbek blacharskich 
- rozbiórka płytek chodnikowych 
- demontaż koszy podokiennych 
- skucie posadzek 
● roboty ziemne (wykopy)  
- karczowanie żywopłotu 
- zdjęcie humusu 
- korytowanie 
● roboty betonowe i żelbetowe szachtu dźwigu  
● elementy robót murarskich, tynkarskich i malarskich 
● montaż dźwigu osobowego z zasileniem energetycznym 
● ocieplenie elewacji szachtu dźwigu 
● wykonanie dojścia do windy (podjazd dla niepełnosprawnych) 
● wykonanie zewnętrznego dojścia do sali gimnastycznej  
● wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w części schodów wewnętrznych korytarza  
 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.4. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

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

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.11. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
c) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
d) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

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

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

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.18. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.19. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

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

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, rurociąg, kanał, ciąg pieszy itp. 
1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.25. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.26. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z 
wyłączeniem konstrukcji przyjezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.27. Przedmiar – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.28. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.29. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Inne określenia – wg definicji zawartych w normach, rozporządzeniach i ustawach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy  
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wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 

ceny kontraktowej. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem") 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
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 oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót. 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
     uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze 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. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor 
nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

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 oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem  
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przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inspektora nadzoru. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z 
jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 
robotach Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na  
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użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inżyniera nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera nadzoru. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru projektu o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy (w tym terenu 
szkoły). 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
Uwaga: 
Z uwagi na okoliczność prowadzenia robót w obiekcie czynnym szkoły, należy bezwzględnie na każdej 
kondygnacji budynku szkoły wydzielić stałe zabezpieczenia (np. ścianki o konstrukcji drewnianej z 
wypełnieniem płytą gips.-kart.). Wydzielenie strefy winno być wykonane z materiałów i wykonaniu 
bezpiecznym dla korzystających ze szkoły przede wszystkim uczniów i pracującego personelu.    
Demontaż okien i drzwi balkonowych wykonać tylko w uzasadnionej potrzebie procesu technologicznego 
prowadzonych robót. Otwory zabezpieczyć przed wychładzaniem budynku, a po każdorazowym 
zakończeniu prac zabezpieczyć przed swobodnym wejściem na teren szkoły. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać zabezpieczenie strefy (ogrodzenie) dla 
robót prowadzonych na zewnątrz, zorganizować zaplecze budowy (poza budynkiem szkoły) oraz własną 
toaletę (toi-toi). 
Plan zagospodarowania placu budowy musi być poprzedzony akceptacją Inspektora Nadzoru oraz 
użytkownika obiektu Dyrekcję szkoły. 
Pracownicy winni bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących na terenie szkoły, w tym zakaz 
palenia papierosów, głośnych rozmów czy picia alkoholu. 
Rozliczenie zużycia prądu i wody wg uzgodnień zawartych w protokole przekazania placu budowy dla 
Wykonawcy.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. 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. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 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. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez  
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które me spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

1.  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone In 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2.  Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

3.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (l) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
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f) korespondencję na budowie. 

5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze (oferty) lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST  
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru  
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Nadrzędną formą rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym są postanowienia i zapisy w 
umowie. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu (lub całości zadania). 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu (lub całości zadania). 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej (lub całości zadania) będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty (lub 
robót)  w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Uwaga : wszystkie prace w zakresie zabezpieczeń placu budowy, wydzielenia stref bezpieczeństwa, 
wygrodzeń, ogrodzeń, osłony okien, posadzek itp. należy skalkulować w ofercie (np. w kosztach 
pośrednich).   
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Podczas realizacji określonych robót mają zastosowanie wszystkie normy oraz przepisy związane. 
Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi  zmianami) 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi 
zmianami) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. Z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229) 
Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy  
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aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120, poz.1126) 
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) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie 
dobudowy dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych, wykonanie wewnętrznej pochylni w korytarzu 
szkoły oraz zewnętrznych podjazdów do nowo dobudowanego dźwigu osobowego oraz do sali 
gimnastycznej  w Zespole Szkół nr 1 im. C.M. Norwida w Świdniku  

 
PODSTAWOWE DANE : 
Dane ogólne 
a) Zamawiający – Zespół Szkół nr 1 , 21-040 Świdnik ul. Okulickiego 13  
b) Obiekt – budynek szkoły  
c) Adres Obiektu – Zespół Szkół nr 1 , 21-040 Świdnik ul. Okulickiego 13  
d) Opracowanie – dokumentacja projektowa 
e) Branża – budowlana 
f) Stadium – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
SZCZEÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE i TOWARZYSZĄCE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 – ROBOTY ZIEMNE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 – ROBOTY KONSTRUKCYJNE BETONOWE I ŻELBETOWE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 – MONTAŻ URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05 – ROBOTY TYNKARSKO-MURARSKIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06 – ROBOTY IZOLACYJNE I BSO ŚCIAN ELEWACJI 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07 – ROBOTY POSADZKARSKIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-08 – ROBOTY Z GIPSU I PRZEFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-09 – ROBOTY MALARSKIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-10 – ROBOTY ZIEMNE KORYTOWANIE I PODBUDOWY 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-11 – CIĄGI PIESZE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-12 – MONTAŻ ŚLUSARKI  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-13 – NAWIERZCHNIA (TRAWNIK)  
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-01 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych - dobudowy dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych, wykonanie wewnętrznej pochylni 
w korytarzu szkoły oraz zewnętrznych podjazdów do nowo dobudowanego dźwigu osobowego oraz do 
sali gimnastycznej  w Zespole Szkół nr 1 im. C.M. Norwida w Świdniku w zakresie prac rozbiórkowych i 
przygotowawczych.  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w ST-0 
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1.3 Zakres robót objętych ST-1 
● prace rozbiórkowe 
- demontaż zastałej stolarki okiennej 
- demontaż parapetów i obróbek blacharskich 
- demontaż barierek (balustrad drzwi balkonowych) 
- rozbiórka ścian 
- ostrożny demontaż koszy podokiennych (doświetlenia okien piwnicy) do ponownego montażu 
- skucie płytek podłogowych 
- skucie posadzek 
- rozbiórka płytek chodnikowych 
- rozbiórka innych zastałych elementów wskazanych do demontażu  
- Wywiezienie na wysypisko rozebranych elementów i gruzu (odległość i miejsce wywozu wg       
  własnej kalkulacji).  

 

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonać w sposób nie uciążliwy dla pracy szkoły. Zalecane jest uzgodnienia 
robocze z administracją szkoły w zakresie wyburzeń i demontażu stolarki. Elementy do ponownego 
montażu – kosze podokienne z poliestru z rusztem z stali ocynkowanej należy zdemontować bez 
uszkodzeń. Jeden z czterech demontowanych koszy przekazać do administracji szkoły. 

Demontowana stolarka oraz płytki chodnikowe w zakresie wywozu uzgodnić z Zamawiającym.       
Gruz z rozbiórki sukcesywnie usuwać z przestrzeni korytarzy budynku szkoły. Zabrania się składowania 
gruzu na stropie. 
Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym.  
Jednocześnie należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki na terenie podwórza.  

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Tarcica iglasta – wg PN – 75/D96000 
Gwoździe budowlane okrągłe gołe wg BN - 70 /5028-12 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- 00 “Wymagania ogólne”. 
wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem ręcznych przy użyciu podstawowych narzędzi 
tj. piła, młotek, siekiera, łopata oraz inny sprzęt zatwierdzony przez Inspektora. 
Rozbiórki wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom oraz mieszkańcom kamienicy.  

 

4. TRANSPORT 

Ogólne zasady transportu podano w ST- 00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające sie po drogach poza 
pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciażenia na os. 
Do przewozu materiałów niezbędnych do wykonania prac można użyć dowolnego środka transportu. 
Przyjęto samochód skrzyniowy dostawczy. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI PROWADZONYCH ROBÓT 

Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP. Szczególne warunki bhp zapewnić przy robotach na 
dachu budynku przy montażu przewodów kominowych. Poszczególne elementy z demontażu i rozbiórek  
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znieś na poziom podwórza i przygotować do wywozu. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją. ST, i 
poleceniami inspektora nadzoru 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robót, dokonując wpisu w Księgę 
Obmiarów. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji 
projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty 
wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkowa zapłatę. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podaje ST- 00 „Wymagania ogólne”. Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na 
podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez Wykonawcę. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 
robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 

 

8. ROZLICZENIE 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. Wymagania ogólne.  

 

9. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część I – 
Roboty ogólnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-02 

 

ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych - dobudowy dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych, wykonanie wewnętrznej pochylni 
w korytarzu szkoły oraz zewnętrznych podjazdów do nowo dobudowanego dźwigu osobowego oraz do 
sali gimnastycznej  w Zespole Szkół nr 1 im. C.M. Norwida w Świdniku  

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

− Wykonanie wykopów dla robót fundamentowych  
− Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów 
− Zasypanie wykopów 
− Plantowanie terenu po robotach 
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− Zagospodarowanie ziemi dla nasypu podjazdu (wywóz nadmiaru gruntu z terenu budowy) 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

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

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

1.4.4. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.5 jako grunt skalisty. 

1.4.5. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość 
na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg BN-
77/8931-12, (Mg/m3), ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 

1.4.7. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg PN-S-02205:1998, PN-S-02205:1998. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST.00 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych robót z warunkami przyjętymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00. Wymagania ogólne  
Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach o ile 
zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne jak określone w dokumentacji projektowej 
i kosztowej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniająca wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− do odspajania i wydobywania gruntu – narzędzia mechaniczne 
− do transportu mas ziemnych – samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp. 
− do zagęszczania – sprzęt zagęszczający (ubijaki, skoczki itp.) 
− do plantowania terenu ( łopaty, szpadle, grabie) 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 
jakość wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się na nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub 
materiały takie jak: 
− urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, 
telekomunikacyjne); 
− kanały, dreny; 
− resztki konstrukcji; 
wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania. 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów – niewybuchów i innych pozostałości 
wojennych, należy niezwłocznie przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a 
miejsce zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

5.1. Wykonanie wykopu i przygotowanie podłoża 

5.1.1. Dokumentacja robót 

Dokumentacja robót ziemnych powinna obejmować: 
− dziennik budowy, 
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, 
− operaty geodezyjne 
− książkę obmiarów 
Metoda wykonania wykopu powinna być dobrana przy uwzględnieniu zakresu robót, rodzaju, rozmiaru i 
głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu, występujących wód gruntowych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 

5.1.2. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Przyjęte metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem wód gruntowych nie 
mogą spowodować zmiany właściwości geotechnicznych posadowienia istniejących budynków, elementów 
oraz instalacji. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych w 
nich robót i możliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu przewidzianych prac. 
Nie wolno dopuszczać do spływu wód opadowych do wykopu z otaczającego terenu. W tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczającego wykopu. 
Jeżeli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnej krawędzi wykopu, należy ukształtować podłużne pasy 
szerokości co najmniej 0,6 m, na których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne przeszkody. 
Należy w odstępach ustalonych z Inspektorem Nadzoru zapewnić wyjścia z wykopów przy użyciu np. 
drabin lub schodków. 
Ściany wykopów należy tak kształtować i obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; należy 
przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć stateczność gruntu. 
Stateczność ścian lub skarp winna być zachowana w każdych warunkach atmosferycznych. Ściany 
wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak również odsłonięte przy wydobywaniu gruntu 
resztki budowli, nawierzchni drogowych itp., które mogą spaść lub ześlizgnąć się, należy niezwłocznie 
usunąć. 
Należy ocenić wpływ drgań i ciężaru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane przy 
pracach ziemnych na podłoże gruntowe. 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   
„Dobudowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych  w Zespole Szkół nr 1  

im. C.M. Norwida ul. Okulickiego 13 w Świdniku” 

 25 

 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do: 
− głębokości wykopu, 
− zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana gruntu), 
− przyjętego sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 
− szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej, 
Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna być mniejsza niż 0,8 m (zaleca się 1,2 do 
2m od krawędzi fundamentu. 
Przy wykonywaniu wykopów nieobudowanych należy wykonywać skarpy o bezpiecznym nachyleniu. 
Nachylenie skarp wykopu należy przyjmować na podstawie obliczeń statycznych. 
W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione wymagania: 
− w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej szerokości trzykrotnej 
głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody 
opadowej od krawędzi wykopu, 
− podnóże skarpy winno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi, 
− naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, 
− stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających 
destrukcyjnie (opady, mróz, itp.) 
Kopany urobek powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład 
przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w postaci 
nasypów o wysokości do 1,5 m., pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5%. 
Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej 
podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3 m. 
Zasypywanie wykopu winno odbywać się w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu gruntu uprzednio 
wydobytego z wykopu. 
Do zasypania wykopu zaleca się użyć gruntów składających się z piasków średnich i grubych. 
Materiał winien być wolny od zanieczyszczeń typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy 
kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp. 
Materiał nie powinien być zamarznięty. 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu należy zagęszczać mechanicznie 
lub ręcznie. Miąższość warstwy zasypki winna być dobrana w zależności od przyjętej metody 
zagęszczania. Stopień zagęszczenia Is = 0,97. 
Jeżeli wskutek wadliwego działania zabezpieczeń wykopu przed wodą opadową / gruntową w poziomie 
posadowienia grunt zostanie naruszony, to należy go usunąć i zastąpić odpowiednim rodzajem gruntu. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy zapewnić stałą i bezawaryjną pracę oraz 
przestrzegać następujących zasad: 
− stała kontrola dróg technologicznych 
− unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 
− zabezpieczenie maszyn i urządzeń przed stoczeniem się, 
− utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym, 
− prawidłowy dobór pojemności naczynia roboczego, 
− transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie tamował dowozu materiałów 
przeznaczonych na budowę 
− ruch maszyn powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu 
Podczas wykonywania robót, w przypadku stwierdzenia, iż rzeczywisty rodzaj i stan gruntu lub inne 
czynniki odbiegają od parametrów założonych w projekcie należy zweryfikować przyjęte rozwiązania 
konstrukcyjne posadowienia, opracowany projekt robót ziemnych oraz postanowienia niniejszych 
Specyfikacji Technicznych. 
Zakres prac zamiennych, ich harmonogram oraz przyjętą technologię i organizacje robót należy uzgodnić  
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z Inspektorem Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Podłoże gruntowe 

Podłoże gruntowe winno być przedmiotem odbioru częściowego. 
Grunty w wykopach należy badać głównie pod kątem sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i 
stanu gruntu w celu przewidywanym w projekcie. 
Wyniki kontrolnych badań podłoża należy porównać z dokumentacją geotechniczną oraz przyjętymi 
założeniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rodzaj i miąższość warstw gruntów 
zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalić rzeczywiste warunki wodno – gruntowe. 

6.2. Wykonania wykopów 

Kontrola podczas robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała możliwość 
oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym. 
Wszelkie odstępstwa od projektu powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. 
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z projektem, wymogami normowymi oraz 
postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem stateczności ścian wykopu 
(skarpy, obudowa), prawidłowości ich odwodnienia oraz dokładności wykonania wymienionych poniżej. 
Przy kontroli robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na: 
− zabezpieczenie skarp / ścian wykopów 
− obudowę ścian wykopów 
− prawidłowość odwodnienia wykopu 
− dokładność wykonania wymiarów wykopu (wg powyższych wartości tolerancji) 
− dokładność wykonania prac (naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu) 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST 00. Wymagania ogólne 
Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych robót ziemnych dla poszczególnych obiektów objętych 
niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót obejmuje: 
− Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: podłoże gruntowe, zagęszczenie poszczególnych 
warstw, kontrola odwodnienia, itp.) Odbiór należy wykonać na podstawie wyników odpowiednich badań i 
kontroli. 
− Odbiór materiałów do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany na podstawie 
wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno - inżynierskiego opartego na warunkach kontroli 
podanych w punkcie 2 niniejszego działu Specyfikacji Technicznej 
− Odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) - wykonany po zakończeniu całości robót ziemnych, 
dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów z odbiorów częściowych i oceny stanu 
aktualnego wykonywanych robót oraz ewentualnych badań końcowych. 
− Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  00. Wymagania ogólne. 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że 
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zostały spełnione wymagania określone w projekcie, Specyfikacji Technicznej, obowiązujących normach 
to wykonanie robót ziemnych można uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z obmiarów dał wynik negatywny i nie 
zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny wykonanie robót ziemnych należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji Technicznej oraz 
innymi obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym terminie. 
Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują, brak zgodności z wymogami, należy ocenić pod 
względem bezpieczeństwa konstrukcji trwałości oraz jakości i rozebrać, a następnie wykonać ponownie, 
lub uznać za mające obniżoną jakość. 
Dla wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnice rzeczywistych warunków wodno - 
gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór może być dokonany po analizie i uwzględnieniu 
tej różnicy w projekcie robót ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona na 
ocenianym podłożu i po przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. Wymagania ogólne.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów. 
PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-03 

 
 

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
 

Uwaga: przed rozpoczęciem robót betonowych należy bezwzględnie uzgodnić z dostawcą 
dźwigu wymiary szybu, nadszybia, podszybia i otworów. 

 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy 
budowie - dobudowie dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych, wykonanie wewnętrznej pochylni w 
korytarzu szkoły oraz zewnętrznych podjazdów do nowo dobudowanego dźwigu osobowego oraz do sali 
gimnastycznej  w Zespole Szkół nr 1 im. C.M. Norwida w Świdniku. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
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realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 
wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i 
podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z 
chudego betonu i innych robót. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych: 
- Żelbetowa płyta fundamentowa szachu windy z betonu kl. C20/25. 
- Ściany żelbetowe proste gr. 25 i 16cm z betonu kl. C20/25 
- Stropowa płyta żelbetowa, z betonu kl. C20/25 z montażem wentylacji z wspomaganiem ciągu. 
- Podkład betonowy pod płytę o grubości 10 cm, z betonu kl. B10, 
- Fundamenty dla ścianek oporowych ław podjazdu dla niepełnosprawnych z betonu B20 z dodatkiem 
wodoodpornego plastyfikatora  
- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji 
umowy 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
wykonawczym na rysunkach w Projekcje Wykonawczym Konstrukcji  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów  betonowych i 
żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy Inspektora Nadzoru. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy Inspektora Nadzoru. 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2 Szalowanie 

2.2.1 Systemowe – modułowe elementy szalunków   



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   
„Dobudowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych  w Zespole Szkół nr 1  

im. C.M. Norwida ul. Okulickiego 13 w Świdniku” 

 29 

 

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków   

2.2.2 Płyty deskowania: 

1. Szalunki systemowe - metalowe formy kształtowe 

2. Sklejka; 
3. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, 
nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 
mm. 

2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję 
z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie 
substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze 
zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 

2.3  Zbrojenie 

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali kl. A-III. 

2.3.2 Elektrody spawalnicze 

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 

2.3.3. Materiały pomocnicze 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

2.4 Składniki mieszanki betonowej 

2.4.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

2.4.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

2.4.3 Kruszywo 

Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w 
reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów 
powinna być mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 
mm nie powinny przekraczać 2%. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.4 Domieszki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu,  
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uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane 
przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

4.2.  Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład 
robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować 
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany 
przy użyciu samochodów-betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej 
czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora Nadzoru. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

5.2.  Szalunki 

5.2.1 Wykonanie deskowań 

Przed przystąpieniem do wykonania szalunków należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 
wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora 
Nadzoru 
Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć 
luźną ziemię. 
Szalunki należy wykonywać i ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co 
do kształtu, położenia i wymiarów. 
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 
ograniczać do minimum. 
Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy  
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wzmacniać 25mm taśmą stalową 
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować 
zgodnie z projektem. 
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 
Szalunki powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, 
Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 

A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do 
prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, 
brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości 
metali. 
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek 
ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
5.2.3. Rozbieranie deskowań 
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na 
miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie 
mogą zostać pod tynkiem. 

5.3  Zbrojenie 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. 
Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i 
zachowania kształtu nadanego prętom. 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 
Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i 
układ zbrojenia. 
Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: 
wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi 
pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków 
roboczych. 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO    rozdz. 7. Wszystkie 
pręty muszą być gięte na zimno. 
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5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 
Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Zbrojenie otworów: jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie 
jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby 
umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi 
znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu. 
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru 
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, kiedy 
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym 
przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z Inspektorem Nadzoru. 

5.4. Betonowanie 

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 
budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania 
mieszanki na miejscu budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek 
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją 
umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz 
że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki 
specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do 
wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi 
przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i 
zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 
Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i specyfikacji 
nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i 
specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych ,chyba że, Inżynier wyda inne 
pisemne instrukcje. 
Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
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Opad betonu 
- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W 
celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy 
dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa 
powinien wynosić 63 mm. 
Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 
Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 
dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami 
stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi 
ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 

Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 
zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów 
mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, 
Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w 
warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych 
z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub 
piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy 
posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 
zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 

Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii 
pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić 
betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, 
transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez 
Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania 
niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie 
funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 
cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
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5.4.4. Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z odpowiednią do zagęszczenia 
betonowanej sekcji amplitudą. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia 
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik 
obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien 
wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 

Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji 
betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one 
wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu 
w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 
wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 
30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki 
mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 
6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez 
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony 
przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 

5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe 
należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia 
producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od 
producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 

5.4.7. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny 
być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca 
jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy, co do 
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania 
Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w 
stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna, co do koloru i faktury 
ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową 
zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż 
niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją 
przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej 
oraz uzyskać pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 
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5.4.8. Prace wykończeniowe 

Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a 
wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą 
być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 
Gładkie wykończenia powierzchni: 
Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym 
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie 
aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 
Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 
Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu 
powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do 
malowania. 
Wygładzanie powierzchni: 
packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia 
odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru 
wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno 
zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie 
poddać pracom wykończeniowym. 
Kolejność prac wykończeniowych 
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
a.   Ściany fundamentowe 
b.   Ściany i płyty 
c.   Przejścia 
d.   Płyty zewnętrzne i przejścia boczne 
e.   Pozostałe 
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a 
przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, 
środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej 
tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym 
punkcie. 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie. 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami określonymi w 
punkcie 5.4.8. 
Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom, co do tolerancji: 
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1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. 
Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie. 
2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 
zaprojektowanych i opisanych, jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub 
kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.  Wykonawca jest całkowicie 
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to 
konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 
mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 

5.4.10. Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi 
lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu 
upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
Ściany 
Przez cały czas, gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu 
zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu 
deskowań. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 
Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami 
uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej 
powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. 
Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Szalunków 
- Zbrojenia 
- Cementu i kruszyw do betonu 
- Receptury betonu 
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
- Dokładności prac wykończeniowych 
- Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót  
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rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2.  Kontrola jakości betonów 

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz 
urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały 
wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą 
dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 kubatury stóp i ław fundamentowych 
- 1 m2 płaskich płyt żelbetowych 
- 1 m3 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
- 1 m2 ścian żelbetowych 
- 1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 

 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
- Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 
dodatkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy 
– materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-04 

 

MONTAŻ URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażu 
urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych, montowanego na zewnątrz budynku do ściany 
konstrukcyjnej w elewacji budynku ZS nr 1 w Świdniku, zapewniającego dostęp do obiektu osobom 
niepełnosprawnym. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem dźwigu osobowego z 
dostępem dla osób niepełnosprawnych. Obejmują one prace związane z dostawą urządzenia, 
wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
- ułożenia kabla zasilającego od rozdzielnicy do maszynowni dźwigu, 
- zamontowania tablicy oświetlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami, 
- wykonanie niezbędnego oświetlenia szybu windowego, 
- montaż dźwigu osobowego, 
- zamontowanie wentylacji w szybie. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z umową, Ogólną 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inwestora i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
2.2. Montaż dźwigu osobowego o parametrach: 

 
1. Typ dźwigu   dźwig osobowy dla niepełnosprawnych 
2. Udźwig    630 kg 
3. Ilość przystanków/dojść  4/5 przelot na wprost 
4. Wysokość podnoszenia  9,65 m 
5. Kabina TCM   1100 x 1400 x 2170 mm – panele stal nierdz. AISI 430, 

               struktura kabiny stal nierdz. AISI 430, poręcz   
                nierdzewna, panel sterowania na całej    
    wysokości z blachy nierdzewnej, lustro ½, oświetlenie  
    jarzeniowe przykryte panelem ze stali INOX, podłoga:  
    guma czarna. 

6. Min wym. szybu   podszyb. 450 mm, nadszybie 2750 mm,   
     szer. x gł. 1550 x 1900mm (wym. wewnętrzne) 

7. Drzwi kabinowe   2 szt. 900 x 2000mm – stal nierdz.  
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8. Ilość drzwi szybowych  5 szt. 900 x 2000mm– stal nierdz.  
9. Prędkość   0,50  m/sek. 
10. Siłownik   1008 dzielony 
11. Agregat    GL – zawór proporcjonalny NGV A3 7,7 kW, 
12. Sterownik   SEA – Setronik 
13. Inne:    - zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia z  

       otwarciem drzwi, 
    - zbiorczość „dół” 
    - urządzenia bezpieczeństwa w podszybiu i nadszybiu 

   - piętrowskazywacz na przystanku podstawowym 
                                              - okablowanie w szybie, system komunikacji do linii stacjonarnej 

- informacja głosowa 
- kurtyny świetlne 
- grzałka oleju 
- karty magnetyczne 20 szt. 

13. Maszynownia   prefabrykowana typu D 
14. Wąż hydrauliczny  5 m 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez Wykonawcę przy 
jednoczesnym zachowaniu norm ochrony środowiska i przepisów dotyczących użytkowania. 
Prace montażowe należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego oraz 
wskazanego przez producenta urządzenia oraz odpowiednie drabiny i rusztowania. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba 
środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenia prac budowlanych. Urządzenia powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami i zawilgoceniem w czasie transportu. 
Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu 
powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 
nazwę i adres producenta, 
oznaczenie ( nazwę handlową), 
nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
Na terenie obiektu urządzenia należy transportować wózkami, obsługiwanymi ręcznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.1. 
Wykonawca prowadzący roboty montażowe podlega przepisom prawa budowlanego. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Montaż należy poprzedzić sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania stałych 
kotew i łączników do montażu urządzenia dźwigowego, zgodnie z instrukcjami producenta. 
W szybie można umieszczać wyłącznie przewody związane z pracą dźwigu. 
Ułożenie kabla zasilającego od rozdzielnicy do szafki sterowniczej dźwigu. 
Zamontowanie tablicy oświetlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami w maszynowni. 
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Wykonanie niezbędnego oświetlenia szybów windowych, 

5.3. Montaż urządzeń dźwigowych 

Montaż urządzenia dźwigowego należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Zespół napędowy 
dźwigu powinien być zamontowany w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań na konstrukcje 
budynku. Szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać szyb dźwigu, w tym nadszybie i 
podszybie, określają przepisy o dozorze technicznym. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac. Kontrola ta powinna 
polegać na: 
- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do obsługi sprzętu) oraz wyposażenia w 
wymagane środki BHP, 
- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych, 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów jak i całego przedmiotu zamówienia powinna obejmować: 
Kontrolę konstrukcji szybu windowego, 
Kontrolę między operacyjną, 
Kontrolę końcową. 

6.1.1. Kontrola między operacyjna. 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
6.1.2. Kontrola końcowa. 

Kontrola polega na sprawdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych, rys, wgnieceń i trwałych zabrudzeń 
elementów dźwigu. 
Sprawdzenie wykonania montażu urządzeń dźwigowych (po uprzednio otrzymanym protokole UDT), jego 
działania (jazdy próbne). 
6.1.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów polega na sprawdzeniu zgodności 
dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. 
Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie 
znakiem B i znakiem CE). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.2. Jednostka obmiaru. 
Jednostką obmiaru jest: 
- 1 szt. kompletnego urządzenia. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu robót 
konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez Wykonawcę, a także nadzór 
inwestorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości 
podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej. 

8.1.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów 
należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku  
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budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

8.1.2. Odbiór techniczny robót. 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu wykonanego 
przedmiotu zamówienia z podanymi w wytycznych wymogami. Należy ocenić następujące elementy: 
- wykonanie podłączenia zasilania dźwigu, 
- wyposażenie szafki sterowania 
- zamontowanie urządzeń dźwigowych. 
8.2. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi, sprzętu oraz urządzenia dźwigowego, 
- zabezpieczenie innych elementów przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem w trakcie prac wraz z 
późniejszym ich usunięciem, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- wykonanie oświetlenia szybu dźwigowego, 
- zamontowanie urządzenia dźwigowego w gotowym szybie windowym, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- podłączenie do zasilania, 
- próby użytkowe i regulacje, 
- usunięcie ewentualnych zabrudzeń, 
- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem, 
- przygotowanie dźwigu do odbioru UDT 
- wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej 
- ocena zgodności JN 
- udział w rejestracji UDT 
 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

PN-EN 81-2 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Część 2: 
Dźwigi hydrauliczne; 
PN-EN 81-28 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 28: System zdalnego alarmowania w 
dźwigach osobowych i towarowych; 
PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie zasadniczych 
wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa Dz. U. Nr 117 poz. 1107 - wdrożenie 
Dyrektywy 95/16/WE 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-05 

 
ROBOTY TYNKARSKO -  MURARSKIE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót tynkarsko - murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie - 
dobudowie dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych, wykonanie wewnętrznej pochylni w korytarzu 
szkoły oraz zewnętrznych podjazdów do nowo dobudowanego dźwigu osobowego oraz do sali 
gimnastycznej  w Zespole Szkół nr 1 im. C.M. Norwida w Świdniku. 
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w ST-0 

1.2.  Zakres robót objętych ST 

Zamurowania, uzupełnienie tynków w miejscach odkutych, i rozebranych ścianach. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w ST- 0 “Wymagania ogólne”. 
Do wykonania powyższych prac należy użyć materiałów 
● cegła pełna 
● zaprawa cementowo - wapienna kat. III wg PN-90/B 14501 
● zaprawa cementowa M-7 - wg PN-90/B 14501 
● wapno hydratyzowane suchogaszone wg PN-90/B 30020 
● cement – wg PN-EN-197-1 2002 
● piasek wg PN-79/B-06711 
Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwa 
dopuszczające do stosowania. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- 0 “Wymagania ogólne”. Wykonanie prac 
przygotowawczych przewidziano sposobem ręcznych przy użyciu podstawowych narzędzi tj. kielnia, 
łopata, pace, betoniarka 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne zasady transportu podano w ST- 0. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza 
pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na os. 
Do przewozu materiałów niezbędnych do wykonania prac można użyć dowolnego środka transportu. 
Przyjęto samochód skrzyniowy dostawczy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Głuche spękane, odspojone tynki należy odkuć po uprzednim ich nawilżeniu. 
Powierzchnię uszkodzonych tynków przed tynkowaniem należy czyścić przy pomocy szczotek drucianych, 
dokładnie zmyć i nawilżyć wodą. 
Pęknięcia i rysy w tynku należy pogłębić szpachelką przemyć wodą i zaszpachlować zaprawą, po 
związaniu przetrzeć packą 
Wykonanie, uzupełnienie, tynków należy wykonać na odpylonym, oczyszczonym wolnym od nalotów 
powierzchniach. 
Połączenie pomiędzy starym a uzupełnionym tynkiem należy dokładnie zatrzeć packą filcową 
Prace tynkarskie należy prowadzić w temperaturze dodatniej nie niższej +5C. W niższych temperaturach 
można wykonać tynki przy zastosowaniu specjalnych środków zabezpieczających.  
W przypadku uzupełnienia otworów drzwiowych w ścianach o konstrukcji ich wznoszenia w okresie 
budowy kamienicy tj. nietypową cegłą 14x30cm – dopuszcza się uzupełnianie (zamurowania) cegłą 
rozbiórkową pozyskaną z rozbiórek innych ścian z oczyszczeniem i przygotowaniem cegieł. Powyższy fakt 
dotyczy zamurować otworów z zachowaniem obustronnego lica ścian.  
Zmiana technologii wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozliczenie robót wg warunków umowy. 
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5.1 Kontrola jakości prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją. ST, i 
poleceniami inspektora nadzoru 

5.2 Obmiar robót 

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robót, dokonując wpisu w Księgę 
Obmiarów. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót niewskazanych w dokumentacji 
projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez 
pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkowa zapłatę. 

5.3 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podaje ST- 0 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez 
Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem. 

5.4 Rozliczenie 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. Wymagania ogólne.  

 

6. DOKUMANTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

● PN –70/B-10010 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część I – Roboty 
ogólnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-B-06 
 

ROBOTY IZOLACYJNE I BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKÓW 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót izolacyjnych i ociepleniowych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie - 
dobudowie dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 im. C.M. Norwida w 
Świdniku. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
— wykonania bezspoinowego systemu ocieplenia (BSO) ścian zewnętrznych budynku szkoły w części 
dobudowanego szachtu. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
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ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 
nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych 
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
- ocieplenie ścian przyziemia płytami styropianowymi ekstradowanymi gr. 5cm na uprzednio wykonanej 
izolacji z papy tzw. Fundament Szybki Profil w technologii Deitermann 
- ocieplenie ścian szybu windy płytami styropianowymi gr. 10cm  
- ocieplenie stropu szybu windy wełną mineralną o łącznej grubości 20cm (wełna tzw. twarda) 
- wykonanie tynków cienkowarstwowych żywicznych – murki oporowe zjazdów pochylni dla 
niepełnosprawnych, pochylni zewnętrznej oraz wewnętrznej jak również obróbka ościeży wejść do windy 
na czterech kondygnacjach (kolor wyprawy uzgodnić z Zamawiającym).  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" . 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z 
następujących składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 
zbrojenie, 
- warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, 
- sposób mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
- rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy mineralny 
- stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 
Podłoże — powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący — materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 
przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona — określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 
systemu. 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi  
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zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 
barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy ( profile) cokołowe ( startowe), kątowniki narożne ochronne, 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne ( bonie, profile okienne i podparapetowe) – służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, póz. 2072 z późn. zmianami), 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 z późn. 
zmianami), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 
z późn. zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania 
wyrobów, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami). Roboty 
dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia. 
 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie podane w niniejszej specyfikacji materiały można zastąpić równoważnymi innych producentów 
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
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Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 
daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu. 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2.. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 
szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych 
systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana 
konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 

- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 
Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej 
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 
01.04.1995). 
Mocowane są, zależnie, od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie — metodą klejenia, 
za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane 
(pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są 
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 

- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych, 
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa ( np. dyspersja 
akrylowokopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. 

2.2.6. Siatka zbrojąca — siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie - masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego 
potasowego (z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od 
uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków — typu 
baranek, rowkowy lub modelowany, 
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2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

- profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
- narożniki ochronne — elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z 
innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 
- pianki uszczelniające – materiał do wypełnienia nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej 
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
- siatka do detali — siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i 
malowane, 
- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w 
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – 
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i 
transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 

3. SPRZĘT, MASZYNY, NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania. 

3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" . 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO. 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości — wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw — tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt — wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania. 

4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" . 

4.2. Transport materiałów. 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji 
środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem  
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mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania. 

5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe. 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 
ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych 
dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. 
Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i 
malowanych. 

5.3. Przygotowanie podłoża. 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków anty-adhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. 
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne 
rodzaje ścierniw), ciśnieniową należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe 
ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO). 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych ( temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań  
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osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i 
wiatru. 

5.4.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący 
na całą jego powierzchnię. 

5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami 
elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na 
całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. 
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy 
wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). 
Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw 
(min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich 
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 
otworów w elewacjach. 

5.4.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO — ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 
Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i 
wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.4.5. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne ( profile okienne i podparapetowe, bonie ) zamocować (nakleić) na powierzchni 
wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.4.6. Warstwa wykończeniowa — tynk mineralny  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. 
Wykonać podkład tynkarski poprzez nałożenie systemowego środka gruntującego (podkładowa masa 
tynkarska) na powierzchnie w jednej warstwie pędzlem lub wałkiem. Masę tynkarską należy naciągnąć na 
podłoże rozprowadzając ja równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej, zebrać 
nadmiar masy do warstwy o grubości ziaren, a następnie zatrzeć i wygładzić paca z tworzywa sztucznego. 
W celu uzyskania jednorodności powłoki wykończeniowej ocieplenia, wskazana jest realizacja całej 
powierzchni pomiędzy elementami i detalami architektonicznymi w jednym cyklu roboczym. Aby uniknąć 
powstania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
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5.4.7. Warstwa wykończeniowa — malowanie  

Malowanie wykonać po związaniu (wyschnięciu) tynku mineralnego farbami silikatowymi w kolorze dla 
szachtu w uzgodnieniu z Zamawiającym zaś pozostałe przemalowania w kolorze zastałych ścian (jasna 
zieleń)  

5.4.8. Warstwa wykończeniowa — tynk żywiczny 

Masę tynkarską, tynk żywiczny należy nałożyć na podłoże jak w 5.4.6. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania. 

6.1.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 
producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podłoża. 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.2. oraz 5.3. 
niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót. 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola 
robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia 
płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza 
nią), 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni 
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno 
powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o 
szerokości większej niż 0,2 mm, 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- malowania - pod względem jednolitości i koloru. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót . 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 
niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące 
warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o 
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 
Obowiązują także wymagania: 
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż 7 mm, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania. 

7.1.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne" . 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej 
krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 
od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w 
metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, 
wraz z grubością ocieplenia. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania. 

8.1.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i 
ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W  
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takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania. 

9.1.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 

1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. Wymagania ogólne.  
2. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez Zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- ocenę i przygotowanie podłoża, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych,  
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krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
- gruntowanie podłoża, 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
- szlifowanie powierzchni płyt, 
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót 
ociepleniowych, 
- naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 
- mocowanie elementów dekoracyjnych (profiliokiennych i podparapetowych) oraz boni, 
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych 
itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem 
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewentualnym zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 
- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, 
okładziny, - usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 
- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie 
z zaleceniami producenta, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu ( EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004r). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z 
późn. zmianami). 
- 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. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 
z dnia 12 maja 2004 r.). 
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 
2002 r. 
- ZUAT 15/Y.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
- ZUAT 15/Y.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. 
Tynki, ITB 2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 
2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 
120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-07 
 

ROBOTY POSADZKARSKIE 
45262321–7 Warstwy wyrównawcze 
45432111-5 Warstwy nawierzchniowe 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót posadzkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót wewnętrznej pochylni w korytarzu i 
wnęk wejść do windy szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. C.M. Norwida w Świdniku. 
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1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w ST-0 
Poniższa SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1 Odstępstwa od wymagań danych w SST mogą zaistnieć w robotach dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione z uwzględnieniem wiedzy, 
umiejętności i zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
kompleksowe wykonanie ułożenia płytek podłogowych na pochylni wewnętrznej oraz uzupełnienia wnęk 
wejść do wind. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót. Kolor płytek zjazdu ustalić z zamawiającym (lecz inny 
niż zastałe płytki na korytarzu). Dodatkowo z miejscami, w których następuje zmiana poziomu należy 
zasygnalizować płytką o innym kolorze, iż zjazd, co najmniej w pasach 30 cm od krawędzi 
rozpoczynającej oraz kończącej bieg spocznika 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami podanymi w 
„Wymaganiach ogólnych” 
1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Woda 
Do przygotowania zapraw lub betonów można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek , 
jezior i innych miejsc które spełniają warunki określone w normie PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
2.2 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 13139:2003 a w szczególności nie 
zawierać domieszek organicznych i posiadać frakcje różnych wymiarów a mianowicie piasek drobno, 
średnio i grubo ziarnisty. 
2.3 Cement 
Cement pochodzący każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN191-1:2002 
.Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego. 
Do każdej partii dostarczanego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów ) jeżeli nie ma pewności , że 
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Cement pakowany (workowany) składowany powinien być w pomieszczeniach zamkniętych lub bardzo 
szczelnie zabezpieczony przed opadami w składach otwartych. Dopuszczalny okres przechowywania 
cementu zależny jest od miejsca składowania; 10 dni, w przypadku w przypadku przechowywania go w 
zadaszonych składach otwartych oraz po upływie terminu podanego przez wytwórcę, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne 
świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnianie. 
2.4 Grunt dyspersyjny -parametry techniczne; wytrzymałość na zrywanie powyżej 2N/mm2 
2.5 Masa wyrównująca -parametry techniczne ; wytrzymałość na ściskanie -34MPa/mm2, 
wytrzymałość na zginanie -8MPa/mm2 
2.6 Klej dyspersyjny –wytrzymałość spoiny klejowej oznaczonej metodą oddzierania wg normy BN 
84/6301-1-10/16 powyżej 2,3daN/cm 
2.7 Płytki – gresy muszą spełniać następujące wymagania 
- twardość wg skali Mahsa -8, 
- ścieralność - V klasa 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
- kwasoodporność nie mniej niż 98 % 
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- antypoślizgowa 
- łatwa w utrzymaniu higieny 
- trudnościeralna –odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zużycie 
-jednorodna w strukturze i wzorze przez całą ich grubość 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- 0 “Wymagania ogólne”. Wykonanie prac 
przygotowawczych przewidziano sposobem ręcznych przy użyciu podstawowych narzędzi. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 
4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno – cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość 
i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
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. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5 stopni C. 
Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5-7 
zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
nie powinna być większa niż 400kg/ m3. 
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. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzona dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej 
lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm 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. 

5.2 Wymagania ogólne dotyczące wykonania posadzek z gresu  
Do wykonania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego 
i robót wykończeniowych i instalacyjnych po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z brudu i kurzu oraz zagruntowane. 
Temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek nie powinna być niższa niż 15 
stopni C i powinna być utrzymana na kilka dni przed wykonaniem, w trakcie ich wykonywania oraz do 
momentu wyschnięcia kleju. 
Posadzki i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane, co najmniej na 24 h przed 
przystąpieniem do robót. 
Posadzki należy przyklejać do podłoża klejami zalecanymi przez producenta oraz w obowiązujących 
instrukcjach montażowych. 
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Posadzki należy przyklejać do podłoża całą powierzchnią Nie dopuszcza się występowania na powierzchni 
posadzki miejsc nie przyklejonych, pustych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT . 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez zaświadczenia o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów, których Właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosować materiałów po okresie gwarancyjnym. 
Należy przeprowadzać kontrolę dotrzymania ogólnych warunków wykonania robót oraz badania 
prawidłowości wykonania podkładu, dylatacji, posadzki 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla robót związanych z wykonaniem posadzek jest m2, ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawą do odbioru robót powinny stanowić dokumenty. 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- ogólne wymagania odbioru robót podane w ST 
- atesty wytwórcy i zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Inspektora Nadzoru . 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych 
Badanie prostolinijności oraz szerokości szczelin. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
● Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część I – 
Roboty ogólnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II 
● Karty katalogowe i techniczne producentów   

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-08 
 

ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót z gipsu i prefabrykatów gipsowych przewidzianych do wykonania w ramach robót wykończeniowych 
w Zespole Szkół nr 1 im. C.M. Norwida w Świdniku. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót  
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wymienionych w ST-0 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Wykonanie okładzin z płyt kartonowo – gipsowych 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w ST- 0 “Wymagania ogólne”. 
Do wykonania powyższych prac należy użyć materiałów 

• płyty kartonowo gipsowe wodo i ogniochronne grub. 12,5mm dla zabudowy ościeży ścian 
mocowane na zaprawę klejową. 

Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwa 
dopuszczające do stosowania. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- 0 “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem ręcznych przy użyciu podstawowych 
narzędzi. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4.TRANSPORT 

Ogólne zasady transportu podano w ST- 0. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające sie po drogach poza 
pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na os. 
Do przewozu materiałów niezbędnych do wykonania prac można użyć dowolnego środka transportu. 
Przyjęto samochód skrzyniowy dostawczy. 
 

5.KONTROLA JAKOŚCI PROWADZONYCH ROBÓT 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją. ST, i 
poleceniami inspektora nadzoru 

5.1 Obmiar robót 

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robót, dokonując wpisu w Księgę 
Obmiarów. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót niewskazanych w dokumentacji 
projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez 
pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkowa zapłatę. 

5.2 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podaje ST- 0 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez 
Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem. 
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5.3 Rozliczenie 

zgodne z Częścią Ogólną ST. 
Płatność za jednostkę obmiarową wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego. 
 

6. DOKUMANTY I PRZYPISY ZWIĄZANE 

● Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
● Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych część I – 
Roboty ogólnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-09 
 

ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót wykończeniowych w Zespole Szkół nr 1 
im. C.M. Norwida w Świdniku. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w ST-0 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Przygotowanie podłoża z gruntowaniem 
Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 
Dwukrotne malowanie olejne lamperii w z dwukrotnym szpachlowaniem 
  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w ST- 0 “Wymagania ogólne”. 
Do wykonania powyższych prac należy użyć materiałów farba emulsyjna biała do wymalowań 
wewnętrznych PN-C-81913:1998 farba olejna podkładowa i nawierzchniowa rozcieńczalnik do wyrobów 
olejnych. Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwa dopuszczające 
do stosowania. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- 0 “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem ręcznych przy użyciu podstawowych narzędzi 
tj. pędzel, wałek malarski, szczotki druciane oraz inny sprzęt zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
 
4.TRANSPORT 
Ogólne zasady transportu podano w ST- 0. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza 
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pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na os. 
Do przewozu materiałów niezbędnych do wykonania prac można użyć dowolnego środka transportu. 
Przyjęto samochód skrzyniowy dostawczy. 
 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża 
gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnie zagruntować. 
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawionych. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami akrylowymi 
powinna być nie większa niż 4% masy. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności: całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia 
zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), założenia ceramicznych urządzeń 
sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.), wykonaniu podkładów 
pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po 
zagruntowaniu wrębów pokostem. Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
- powierzchnia tynków powinna być gładka, 
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania 
przez wypełnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarciem na równo z powierzchnia tynku; 
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia 
podtynkowego itp.) oraz osypujących sie ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych 
także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej 

5.1 Kontrola jakości prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją. ST, i 
poleceniami inspektora nadzoru 

5.2 Obmiar robót 

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robót, dokonując wpisu w Księgę 
Obmiarów. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji 
projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez 
pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkowa zapłatę. 

5.3 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podaje ST- 0 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez 
Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem. 

5.4 Rozliczenie 

zgodne z Częścią Ogólną ST. 
Płatność za jednostkę obmiarową wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego. 
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6. DOKUMANTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część I – Roboty 
ogólnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II 
● PN –69/B-10280-Ap:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
● PN –69/B-10285- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
● PN-86/B – 01806- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-10 
 

ROBOTY ZIEMNE – KORYTOWANIE I PODBUDOWY 
 
- Roboty z zakresie przygotowania terenu CPV 45111200-0 
- Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112000-5 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych wykonywanych ręcznie i za pomocą sprzętu samojezdnego przy realizacji placu i zjazdu do Sali 
gimnastycznej w tym: 
- wykopów, 
- korytowania 
- zasypek i podkładów gruntowych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, istotna część dokumentacji 
technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, 
realizacji, przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą 
następujące czynności: 
- Korytowanie terenu w obszarze stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, zieleni oraz chodników, 
- Wykonanie podbudów, 
- Zagęszczanie gruntu, 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i poleceniami 
inspektora nadzoru 
 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wykopy 

Do wykonania robót materiały nie występują. 
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2.2. Zasypki 

Do zasypania wykopów (doły po demontażu urządzeń) należy wykorzystać grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. (lub dowieziony) 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu 
dowolnego sprzętu np. ładowarka, taczki, łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagęszczania. 
 

4. TRANSPORT. 

Samochody - wywrotki, taczki. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

W celu wykonania robót - należy wykonać następujące roboty ziemne: 

5.1. Wykonanie koryta pod nawierzchnie elastyczną, chodniki i strefy zieleni. 

5.1.1.Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.1.2.Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w rzędach równoległych do krawędzi projektowanej strefy 
bezpieczeństwa lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inspektora nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.1.3. 

5.1.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę. Do  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   
„Dobudowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych  w Zespole Szkół nr 1  

im. C.M. Norwida ul. Okulickiego 13 w Świdniku” 

 65 

 
profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.   
zgodnie z BN-77/8931-12 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od - 20% do +10%. 
 

6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z normami: 
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
- kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia podłoża i jakości gruntu go 
budującego. 
- bieżąco kontrolować zasypkę gruntową, materiał do zasypki, grubość i równomierność warstw zasypki, 
stopień jej zagęszczenia 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- korytowanie, [m2] (głębokość wg PT) 
- transport gruntu, [m3] z uwzględnieniem odległości transportu 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-11 

 
CIĄGI PIESZE 

 
- Roboty z zakresie układania chodników - CPV 45233222-1 
 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   
„Dobudowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych  w Zespole Szkół nr 1  

im. C.M. Norwida ul. Okulickiego 13 w Świdniku” 

 66 

 

związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący sie kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nieprzeznaczonych do komunikacji. 

1.4.3. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”  

2.2. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 

-  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
-  wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta 
-  grubość: 60mm 
-  kolor : szary i kolor  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 2,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w 
trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338  

2.2.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca sie pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie 
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i 
wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 , 
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b) do wypełniania spoin 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112, 

2.4. Obrzeża 

a) obrzeża betonowe 6x20cm – szare 

b) obrzeża betonowe 8x30cm - kolor 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

a) warstwa odsączająca (piasek) 10 cm oraz podbudowa Rm=2,5 MPa (10 cm) 
 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać sie: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). 
c) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzina 
elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
d) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót. Kolor kostki szary z miejscami, w których następuje 
zmiana poziomu należy zasygnalizować kostką kolorową co najmniej w pasach 30 cm od krawędzi 
rozpoczynającej oraz kończącej bieg spocznika.  

Zjazd dojścia do Sali gimnastycznej – kostka kolor. W podeście przed drzwiami wymienić istniejący 
odpływ na odwodnienie liniowe z pokrywą ze stali nierdzewnej (dla montażu na zewnątrz) i połączyć z 
istniejącym odpływem kanalizacji deszczowej. 

Ułożenie pozostałego placu ze spadkiem w kierunku boiska.  

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmują 
• wykonanie podbudowy, 
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• wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzeży), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Obrzeża zaleca sie ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji obrzeży. 

5.6. Podsypka 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała sie i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni 
z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca sie stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca sie wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni 
oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Kostkę układa sie około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 
mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i 
studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia sie kostka ciętą, przycinana na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). 
Dzienną działkę robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć  
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prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 
dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożona 
nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłona z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.3. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osia drogi kat 45o, a wierzchołek utworzonego kata prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.  
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.3. Badania wykonanych robót 

Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Wyszczególnienie badan i pomiarów Sposób sprawdzenia 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, 

kolorów kostek, spękań, plam, 

deformacji, wykruszeń, spoin i 

szczelin 

Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

 

Geodezyjne sprawdzenie położenia 

osi co 25 m i w punktach 

charakterystycznych 

Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami 

oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt.  5.5 i 5.7.5 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-12 

 
MONTAŻ ŚLUSARKI 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru balustrad oraz elementów metalowych. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i zamontowanie balustrad oraz zasadzenia nad wejściem do windy. 

1.3. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z 
definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jeśli dokumentacja nie stanowi inaczej balustrady winny spełniać poniższe warunki: 
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Po obu stronach pochylni należy zainstalować poręcze. 
Odstęp między poręczami musi wynosić od 1 m do 1,1 m. 
Poręcze należy zainstalować na wysokości 90 cm i 75 cm od poziomu pochylni.  
Poręcze na początku i końcu pochylni, a jeżeli poręcz nie jest kontynuowana na spocznikach, także na 
końcu i początku każdego biegu, należy przedłużyć przynajmniej o 30 cm poza bieg pochylni. 
Poręcze przy pochylniach powinny być równoległe do nawierzchni. 
Odległość części chwytnej poręczy powinna znajdować się minimum 5 cm od ściany bądź innej 
przeszkody. Część chwytna poręczy powinna być umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracani. 
 

1.4.1. Wymogi formalne 
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementów metalowych powinno być zlecane 
przedsiębiorstwu gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwa jakość ich wykonania. 
Balustrady i elementy metalowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz 
dokumentów związanych. 
1.4.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkowa akceptacje projektantów. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00. Wymagania 
ogólne. 

2.2. Materiały: 
Materiały do konstrukcji balustrad i elementów metalowych to: kształtowniki ze stali. Balustrady ze stali 
powinny odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej odporność stali na działanie 
czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych 
środowisk korozyjnych. 

-  Stal nierdzewna AISI 304 - dla balustrad wewnątrz budynku 
- Stal nierdzewna kwasoodporna AISI 316 odporna na przebarwienia, korozje powstałe w wyniku 
warunków atmosferycznych - dla balustrad zewnątrz budynku 
- Konstrukcje daszku jednospadowy, systemowego zadaszenia o konstrukcji aluminiowej (2050x1420mm) 
z wypełnieniem płyta akrylowa gr. 6 mm z wbudowaną aluminiową rynnę deszczową oraz odpływ wody, 
obustronnie systemowymi bocznymi ściankami w konstrukcji i wykończeniu jak daszek 
(1670x850x550mm) 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem balustrad oraz elementów metalowych można 
używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4.2.Transport materiałów 
Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Opis ogólny 
Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. 
Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych 
lub zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się koleje elementy balustrad za 
pomocą łączników i śrub. 
Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siła skupiona min. 500 N, 
przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 
Po zamocowaniu, balustrady należy oczyścić i wypolerować. Pozostałe elementy metalowe mocuje się w 
trakcie betonowania lub nakłada na przygotowane miejsca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
6.2.Stal cynkowana ogniowo lub nierdzewna 

Stal cynkowana ogniowo lub nierdzewna musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji 
wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, oraz odpowiadać 
wymaganiom normy PN-H-86020, określającej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak 
również jej właściwości fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa robót związanych z wykonaniem i osadzaniem balustrad metalowych jest: mg - 
(metr), dla pozostałych elementów metalowych: szt – (sztuka). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
- jakość użytych materiałów, 
- zachowanie pionu i poziomu, 
- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 
- zamocowanie balustrady do podłoża, 
- trwałość połączeń elementów balustrady, 
- trwałość wypolerowania, 
- prawidłowość osadzenia pozostałych elementów metalowych. 
Balustrady i pochwyty musza być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna określająca ich wymiary, 
przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 
- długość, szerokość ± 1 mm, 
- rozstaw elementów ± 1 mm. 
Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancja ± 2 mm. 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ± 1 mm. 
Balustrady musza zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane. 
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów, z których wykonane są balustrady musza 
odpowiadać normom: 
- rury bez szwu PN-H-74219, 
- płaskownik (bednarka) PN-H-92325. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą Roboty 
mające na celu wykonanie i montaż balustrad oraz osadzenie elementów metalowych płatne są wg 
obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- wykucie gniazd lub bruzd, 
- osadzenie i zmontowanie elementów, 
- wypolerowania balustrad, 
- uporządkowanie miejsca montażu. 
 

10. DOKUMANTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki. 
2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wydanie 5 uaktualnione i rozszerzone z dnia 15 
maja 2004r 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-13 
 

NAWIERZCHNIA - TRAWNIK 
 

- Roboty z zakresie różnych nawierzchni  CPV 45233200-1 
- Roboty z zakresie kształtowania terenów zielonych CPV 45112710-5 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem stref zieleni. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, istotna część dokumentacji 
technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, 
realizacji, przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 

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

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój 

1.4.2. Trawnik – powierzchnia zieleni wykonana przez obsianie powierzchni ziemi urodzajnej mieszanką  
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traw z nawożeniem lub bez 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 
spełniające warunki określone w przepisach techniczno-budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Ziemia urodzajna powinna posiadać następujące charakterystyki: 
– nie może być zagruzowana 
– nie może być przerośnięta korzeniami 
– nie może być zasolona lub zanieczyszczona chemicznie 

2.3 Nasiona traw 

Należy zastosować mieszankę trawnikową. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg. 
której, została wyprodukowana, zdolność kiełkowania 

2.3.1. Nawierzchnia trawiasta 
Nawierzchnia trawiasta (strefa zieleni) ziemia urodzajna (humus pozyskany z wykopów) wolny od 
kamieni, śmieci, korzeni itp. z rozścieloną warstwą 2 cm ziemi ogrodowej (torf) wraz z wysianiem trawy. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY: 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

 

4. TRANSPORT: 

- Samochód skrzyniowy 
- Samochód samowyładowczy 

 

5. WYKONANIE I ZAKRES ROBÓT. 

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części dotyczącej ”Wymagań ogólnych”. 

5.2.1. Sposób układania nawierzchni – ziemi urodzajnej 

Nawierzchnię należy układać bezwzględnie wg wytycznych wybranej nawierzchni zgodnej z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją. 
Pod nawierzchnie trawiastą należy ułożyć warstwę gleby uprawnej gr. ok. 15cm. Gleba musi być 
oczyszczona, odchwaszczona i wyrównana z zachowaniem odpowiednich spadków powierzchni. Po 

rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni utworzonych alejek i 
obrzeży o ok. 2 – 3 cm. Gleba pod nawierzchni trawiastą - piaszczysta glina zawierająca 10÷15% 
substancji organicznych (humusu) o małej zawartości iłu oraz pH około 6. 
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Do gleby ciężkiej należy dodać średnio ostrego, gruboziarnistego piasku, do gleby chudej należy dodać 
torfu lub ziemi liściowej. Ilość piasku powinna zapewniać odpowiedni przepuszczalność gruntu. W razie 
potrzeby mieszankę torfowo – ziemną o stosunku 2:1 lub 2:2 układa się w środku warstwy gleby, na 
głębokości co najmniej 5 cm od powierzchni – nigdy na wierzchu lub pod spodem. Gleba musi zawiera 
odpowiedni ilości wilgoci oraz substancji odżywczych. Należy zastosować mieszankę traw 
charakteryzujących się umiarkowanym tempem wzrostu i odpornością na udeptywanie. 

5.2.2. Sposób układania nawierzchni – trawniki 

Zasady wykonywania trawników 
–  teren pod trawniki musi być oczyszczony wolny od gruzu i zanieczyszczeń 
–  obrzeża powinny znajdować się min. 2- 3 cm nad terenem 
–  teren powinien być splantowany i wyrównany 
–  ziemia urodzajna powinna być rozścielona równa warstwą 
– przed siewem nasion trawy ziemie należy wałować wałem gładkim, a potem wałem- kolczatka lub 
zagrabić 
–  siew powinien być wykonywany w dni bezwietrzne 
–  wysiew traw ok. 4kg na 100m2 
– przykrycie nasion przez grabienie lub wałowanie z kolczatką 
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie października, 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi urodzajnej, 
- ilości ziemi urodzajnej z odkładu miejscowego i dowiezionego z zewnątrz, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) rzeczywistej powierzchni trawnika o określonych 
parametrach technicznych 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1.Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z 
żądanej wysokości 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych. 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w  
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odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie jej zgłoszenia 
zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz 
obowiązującymi normami PN, PN-EN. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
Cena 1 metra kwadratowego wykonania robót obejmuje: 
– roboty przygotowawcze : oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej 
– zakładanie trawników 
– podlewanie 
– jednokrotne koszenie trawników 
– uporządkowanie teren 

 

10. NORMY 

Atest Higieniczny PZH; 
Potwierdzenie zgodności wyrobu z PN-EN 1177:2009 

 


