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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

B-00.00.00 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla projektu pt. „Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą dla OSP 
w Złotnikach ". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pk.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

1.4.1.  W obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2.W budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. W budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
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fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

1.4.5. W obiekcie małej  architektury  -  należy   przez  to   rozumieć   niewielkie   obiekty, a w szczególności: 
a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. W tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

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

1.4.8.   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9.   remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a)   obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b)   bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-
jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ  zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (dz. Urz. 
L 340 z 16.12.2002 roku z późniejszymi zmianami) 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
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inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiają-
cych z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 
Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
-    dostarczoną przez Zamawiającego, 
-    sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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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 do-
kona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiał/ zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społecznościi innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)   podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 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 sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiającego. 

1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
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przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony frag-
ment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

2. Materiały 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wyma-
gania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
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się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego  składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 



Specyfikacja techniczna B-00.00.00 8

 projekt organizacji budowy, 
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie). 

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. 

5.2.4.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 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, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 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 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. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

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

6.5  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 Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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 Polską Normą lub 
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. W przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, 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, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu 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 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 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 sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
SST. 

[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 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)  operaty geodezyjne, 
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 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 ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń 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. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

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

7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
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c)   odbiorowi częściowemu (celem płatności miesięcznej na rzecz Wykonawcy), 
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f)    odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

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

8.3 Odbiór częściowy (celem płatności miesięcznej na rzecz Wykonawcy) 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych. Nie stanowi on odbioru ostatecznego 
(końcowego) robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 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, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub 

zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
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6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

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

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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 i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

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

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c)  opłaty/dzierżawy terenu, 
(d)   przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

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

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
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(b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

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

(a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

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

10. Przepisy związane 

10.1 Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

10.2 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 
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. Nr 120, 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 budowlanym (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 oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 

UWAGA: 

SST stosować łącznie z projektem budowlanym i wykonawczym. 



Specyfikacja techniczna B-00.00.00 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

B-00.00.00 
 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla projektu pt. „Budowa budynku garażowego z częścią 
gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek występujących w obiekcie. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 
Niniejsza specyfikacja nie zakłada stosowania materiałów przy realizacji robót nią objętych. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac rozbiórkowych winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania ST jakość robót. 
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. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić dokładne badania stanu konstrukcji i 
poszczególnych elementów składowych budynków, rozeznać otoczenie i ustalić metodę przeprowadzenia 
rozbiórki. 
Z uwagi na bliskie sąsiedztwo innych obiektów oraz konieczności wykonania remontu przy nieprzerwanej 
eksploatacji, wyklucza się stosowanie materiałów i urządzeń o dużej emisji hałasu przy prowadzeniu prac 
rozbiórkowych. Zakłada się prowadzenie ręcznej metody rozbiórki. 
W przypadku zastosowania ręcznej metody możliwy jest odzysk części materiałów, które powinny zostać 
wywiezione z miejsca rozbiórki. 
Przed rozpoczęciem prac należy opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych, który wraz z metodą 
prowadzenia prac podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. 
Usuwanie poszczególnych elementów budowlanych obiektu nie może naruszać stateczności elementów 
przyległych oraz elementów na nich opartych. 
Elementy demontowane, materiały odzyskiwane oraz gruz powinny być przenoszone ręcznie lub przenośnikami 
w wydzielone miejsce ich składowania lub bezpośrednio środki transportu wywożące je poza lokalizację 
inwestycji. 
Zabronione jest wykonanie rozbiórki przy silnych wiatrach, zrzucenie na ziemię elementów z rozbiórki. 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki lub dzienniku budowy. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy prowadzeniu rozbiórki 
istniejących obiektów budowlanych, jak również kompletności wykonanych prac w szczególności w zakresie 
robót podziemnych (zanikających). 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: szt., m, m2, m3 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i 

Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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11. Uwagi szczegółowe 
1.1 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 

1.2 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzoru. 
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I-V kategorii i ich zasypania dla projektu pt. „Budowa budynku 
garażowego z częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących przy realizacji obiektu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

Niniejsza specyfikacja nie zakłada stosowania materiałów przy realizacji robót nią objętych. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypania wykopów i budowy nasypów. Grunty przydatne mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować 
się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże 
doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
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3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne, itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji, itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.), 
 zagęszczania (walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp.), 
 do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne), itp. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą rozszczeń Wykonawcy 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

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. 

5.1 Wykonanie wykopu 

Prace obejmują wykonanie wykopu w podłożu gruntowym o budowie warstwowej i zróżnicowanej litologii. 
Przyjęte metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem wód gruntowych nie 
mogą spowodować zmiany właściwości geotechnicznych posadowienia istniejących budynków, elementów oraz 
instalacji. Nie wolno dopuszczać do spływu wód opadowych do wykopu z otaczającego terenu. W tym celu 
należy zapewnić odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczającego wykop. W razie potrzeby, od strony spadku 
terenu należy wykonać rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy. Należy w 
odstępach, co maksymalnie 20 m 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 ześliznąć się, należy niezwłocznie usunąć. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do: 
 wymiarów fundamentów w planie, 
 głębokości wykopu, 
 zakresu i technologii robót, które mają być wykonane w wykopie (izolacje, deskowanie, betonowanie), 
 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 2,0 m od 
krawędzi ściany). 
W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, należy wykonać wykopy o głębokości mniejszej od projektowanej, co 
najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa winna być usunięta ręcznie i bezpośrednio przed wykonaniem robót. 
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Przy wykonywaniu wykopów nie obudowanych należy wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie 
skarp wykopu należy przyjmować na podstawie obliczeń statycznych. 
Przy wykonywaniu wykopów obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny być zachowane 
następujące wymagania: 
 górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najniej 10 cm dla ochrony 

przed wpadnięciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 
 wykop zabezpieczyć i oznakować w sposób zabezpieczający przed wpadnięciem pracowników, osób 

postronnych oraz maszyn i sprzętu budowlanego, 
 z wykopu należy zapewnić awaryjne wyjścia, według warunków podanych wcześniej, 
 w każdej fazie robót, pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, 
 w razie potrzeby dokonywać pośredniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty, 
 stateczność obudowy powinna być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia i konstruowania 

obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, 
 obudowę ścian wykopu w gruncie można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,3 m, 
 pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku technicznych możliwości 

je usunięcia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagraża bezpieczeństwu pracy lub konstrukcji 
wykonywanego lub sąsiedniego obiektu – winno to zostać zaakceptowane przez Inwestora oraz 
Projektanta. 

Ukopany urobek powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład 
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 
W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonane w postaci nasypów o 
wysokości do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odkłady mogą być wykonywane po 
obu stronach wykopu. Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna 
wynosić co najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3 m. 
Zasypanie 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. 
Zasypanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu należy zagęszczać mechanicznie lub 
ręcznie. Miąższość warstwy zasypki winna być dobrana w zależności od przyjętej metody zagęszczania. 
Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopów należy wykonać zgodnie z zasadami przytoczonymi we 
wcześniejszych akapitach. 
 

5.2 Odwodnienie wykopu 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 
Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopów i 
uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć w cenie za odwodnienie wykopów. 
Warunki gruntowo-wodne opisane są w dokumentacji geotechnicznej. Do obowiązków Wykonawcy należy 
ocena warunków gruntowo wodnych i wykonanie niezbędnych Robót Tymczasowych (umocnienia wykopów, 
odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.). 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
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 zagęszczenie zasypanego wykopu i nasypu. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: m3, kpl 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
 PN-86/B-02480  Grunty budowane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo ogólne 

część 1 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY BETONIARSKIE 
 

B-02.01.00 
 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich dla projektu pt. „Budowa budynku garażowego z częścią 
gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót betoniarskich (beton konstrukcyjny i podbeton) występujących przy realizacji obiektu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Składniki mieszanki betonowej.  

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35" - do 
betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, 
aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
 zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
 zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
 zawartość alkaliów do 0,6% 
 zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 



Specyfikacja techniczna B-02.01.00 2

 zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 
PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
 oznaczenie 
 nazwa wytwórni i miejscowości  
 data wysyłki 
 termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.   

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 
PN-EN 147-2.  

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy  
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni można 
wykonać tylko badania podstawowe. 
 ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obejmującej: 
 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN  

196-6:1997 
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN  

196-6:1997 
 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach  

i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g)  Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
 dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone  
z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach) 
 dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo 
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a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/Al:1997, z 
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
 kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić  bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2 Materiały do wykonania podbetonu. 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
 pospółka kruszona 0/40, 
 cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% Kruszywo 

równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
Ogólne wymagania dotyczące materiałówt podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1) Środki do transportu betonu 
 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
 Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

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

(2) Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia 
+15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Zalecenia ogólne. 

 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251. 

 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
 3% - przy dozowaniu kruszywa 
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa 

(2) Mieszanie składników 
 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny -  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu.  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,  

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 

5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie  
20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi  
0,35-0,7 m. 

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5)  Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i uzgodnionych z projektantem. 
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione 

z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 
do kierunku naprężeń głównych. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 
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- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 
do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

(6)  Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7)  Pobranie próbek i badanie. 
 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 

 Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 
 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2)  Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3)  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 

okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

5.4 Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

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

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 

 i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 
 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
 Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 

5.5 Wykańczanie powierzchni betonu 

(1)  Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
 pęknięcia są niedopuszczalne, 
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu min. 2,5cm, 
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany, 

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm, 

(2)  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 

po rozebraniu szalunków, 
 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6 Wykonanie podbetonu. 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w 
projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót betonowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: m3 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających podanym 
powyżej 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Cena jednostkowa obejmuje dla betonu: 
 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
 oczyszczenie podłoża 
 wykonanie deskowania z rusztowaniem 
 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
 pielęgnację betonu 
 rozbiórką deskowania i rusztowań 
 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płatność będzie dokonywana na podstawie ustalonej ilości m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 PN-EN 206-1:2003 Beton 
 PN-88/B-06250 Beton zwykły 
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 
 PN-EN 933:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw 
 PN-EN 1097: 2000 Badania mechaniczne i fizyczne właściwości kruszyw 
 PN-EN 196:1996 Cement. Metody badań. 
 PN-EN 197:2002 Cement. 
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo ogólne 

część 2. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY ZBROJARSKIE 
 

B-02.02.00 
 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót zbrojarskich dla projektu pt. „Budowa budynku garażowego z częścią 
gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót zbrojarskich objętych kontraktem. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Stal zbrojeniowa 

(1) Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-89/H-84023-6:AII i AIII gatunku 
34GS, BST500St, 18G2-b,RB500W oraz stal klasy A0 i AI, gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b. 

(2) Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej: 
 Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BST500S-Q.T.B wg Aprobaty Technicznej IBDiM Nr 

AT/2001-04-1115 
 Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 34GS, 18G2-b wg normy PN-89/H-84023/06 
 Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b wg normy PN-89/H-84023/06. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
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(3) Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-82/H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
 Nazwa wytwórcy 
 Oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215 
 Numer wytopu lub numer partii 
 Wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wykopowej 
 Masa partii 
 Rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przewieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
 Znak wytwórcy 
 Średnica nominalna 
 Znak stali 
 Numer wytopu lub numer partii 
 Znak obróbki cieplnej. 

2.2 Drut montażowy 

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

2.3 Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub PCV. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałówt podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

3. Sprzęt 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2 Przygotowanie zbrojenia 

(1) Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/S-10042, a 
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

(2) Czyszczenie prętów 
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Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną należy opalać lampami benzynowymi 
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

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

(4) Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. 

(5) Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
91/S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie na nim można położyć spoinę, wynosi 
10d dla stali AIII i AII lub 5d dla stali AI. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d 
≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscu zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Nie 
dopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3 Montaż zbrojenia 

(1) Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów, 
 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

(2) Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 



Specyfikacja techniczna B-02.02.00 4

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: kg 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających podanym 
powyżej 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuje: 
 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
 sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów 
 cięcie prętów 
 gięcie prętów 
 transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu 
 montaż zbrojenia 
 oczyszczenia stanowiska pracy. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 
 PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obiekty mostowe. Projektowanie 
 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
 PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
 PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. Stal określonego zastosowania. Gatunki 
 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo ogólne 

część 1. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

OBUDOWY Z PŁYT WARSTWOWYCH 
 

B-03.00.00 

 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obudów z płyt 
warstwowych dla projektu pt. „Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą dla OSP w 
Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż obudów z płyt warstwowych występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Pokrycia i obudowy 

 Ściany zewnętrzne – projektuje się obudowę z płyt warstwowych gr. 10cm z rdzeniem poliuretanowym w 
układzie pionowym z ukrytym zamkiem. Powierzchnie blaszane profilowane liniowo lub przetłaczane. Od 
strony wewnętrznej płyty w kolorze białym RAL 9002. Od strony zewnętrznej płyty w kolorze jasnoszarym 
RAL 9006. Masa proponowanej płyty wynosi 11,80kg/m2, a współczynnik przenikania ciepła 
u=0,23W/m2K. Stopień rozprzestrzeniania ognia NRO 

 Projektuje się dach z płyt warstwowych gr. 12cm z rdzeniem poliuretanowym. Od spodu powierzchnia 
blaszana profilowana T (trapez). Od strony wewnętrznej płyty w kolorze białym RAL 9002. Od strony 
zewnętrznej płyty w kolorze jasnoszarym RAL 9006. Masa proponowanej płyty wynosi 12,60kg/m2, a 
współczynnik przenikania ciepła u=0,18W/m2K. Stopień rozprzestrzeniania ognia NRO. 
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2.2 Blachy do obróbek blacharskich 

 Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5÷0,55 mm, 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w polskich 
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie wystawała 
poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych od skrzyni max. 
do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztywnym pomoście (np. 
drewnianym). 
Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego) 

Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy użyciu dźwigu 
lub wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, 
aby pasy zaczepu nie krzyżowały się (paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, paczki długości 
powyżej 6,15 m wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie 
trawersu. Pasy nie mogą być założone tylko na widły wózka! 

4.2 Rozładunek ręczny 

W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać rozładunku 
ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pojedynczych arkuszy 
blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być przeprowadzany przez odpowiednią 
ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6 m powinien być 
dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest szczególna ostrożność. 

4.3 Składowanie 

Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i 
wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 paczek jedna na drugiej 
przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od daty 
produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W tym przypadku z 
paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej 
powłoki każdego arkusza. 
Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i powinny mieć 
zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią ochronną należy 
ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić problemy związane z 
usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – okres ten wynosi 12 miesięcy. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
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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. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Podłoża 

Wymagania ogólne 
 Nachylenie połaci dachowej powinno być zgodne z PN-B-02361:1999. 
 Podłoża powinny mieć taką wytrzymałość i sztywność, aby pod wpływem przewidzianych nacisków 

zewnętrznych (np. chodzenia) nie mogło następować uszkodzenie pokrycia dachowego. 
 Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 

długości 2 m, nie powinien być większy niż 5 mm, i nie powinien wynikać z uskoków między 
poszczególnymi warstwami podłoża. 

 

5.2 Pokrycie dachowe i obudowy z blach 

Podstawowe zasady montażu blach 
Blachy trapezowe (stosowane jako pokrycie dachowe) powinny być układane na łatach drewnianych lub 
stalowych w odpowiednim rozstawie. Dla blach trapezowych rozstawy podpór są uzależnione od wysokości 
profilu, grubości blachy, kąta nachylenia dachu oraz położenia obiektu w strefie wiatrowej i śniegowej. W tym 
przypadku rozstaw podpór musi być obliczony i podany przez uprawnionego projektanta. 
Punktem odniesienia przy montażu blach jest okap: blachy należy układać prostopadle do niego. Arkusze 
blachy można montować zarówno od prawej jak i lewej krawędzi dachu. W przypadku blach dachówkowych i 
dużego nachylenia dachu wygodnie jest zacząć układanie od lewej strony (arkusze podsuwamy wówczas pod 
wcześniej ułożone). 
 

Przycinanie 
Do cięcia należy używać noża wibracyjnego (tzw. nibler) albo piłki ręcznej do blach, a do cięć wzdłużnych 
można stosować nożyce do blach grubych (tzw. kaczki). Rozcięte krawędzie są zabezpieczone antykorozyjną 
powłoką cynku, która przylega do rdzenia stalowego i podczas cięcia zalewa jego brzegi. Krawędzie cięcia nie 
wymagają zabezpieczenia. 
UWAGA! Zastosowanie piły tarczowej jest niedopuszczalne, gdyż wytwarza ona zbyt wysoką temperaturę, 
powodującą wypalanie powłoki organicznej i cynkowej, co w rezultacie może sprzyjać powstawaniu ognisk 
korozji. 
 

Mocowanie wkrętami 
Do mocowania służą wkręty samowiercące posiadające uszczelkę neoprenową zapewniającą trwałość 
połączeń mimo naprężeń dachu. Przeciętne zużycie wynosi ok. 7 – 10 szt./m2 (wraz z montażem obróbek). 
Wkręt należy zawsze mocować w środek fali niskiej. 

5.3 Obudowa z płyt warstwowych 

 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić konstrukcje pod względem dokładności wykonania i 
zgodności z projektem. 

 Folie ochronna z wewnętrznych okładzin płyt należy zdjąć przed montażem, natomiast z okładzin 
zewnętrznych wkrótce po montażu nie później niż 4 miesiące od momentu zakupu płyty. 

 W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, ciecie płyt i obróbek blacharskich powinno odbywać 
sie na stojakach wyłożonych miękkim materiałem np. filcem lub styropianem. 

 Do przecinania płyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobno zębnych brzeszczotach, a do obróbek 
blacharskich nożyc ręcznych. Nie wolno stosować szlifierek kątowych do ciecia płyt i obróbek. 

 Płyty powinny być mocowane do konstrukcji za pomocą łączników zalecanych do stosowania przez 
producenta płyt warstwowych. Stosowanie innych łączników wymaga akceptacji producenta płyt 
warstwowych. 

 Do mocowania łączników należy stosować specjalistyczne wkrętaki. 
 Nie należy prowadzić montażu płyt, gdy prędkość wiatru przekracza 9 m/s, a także w czasie opadów 

atmosferycznych lub w gęstej mgle. 
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 Zaleca sie prowadzenie montażu zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zawartymi w instrukcji 
producenta płyt. 

5.4 Obróbki blacharskie 

 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót murowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są:        m2 wykonanego pokrycia/ obudowy 
         m2 wykonania obróbek blacharskich 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru końcowemu wg zasad podanych powyżej. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzór 
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostkowa wykonania pokrycia z profili blaszanych: 
 układanie arkuszy blachy dachówkopodobnej, trapezowej lub w rąbek 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje: 
 przygotowanie 
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń 
 uporządkowanie stanowiska pracy 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. Przepisy związane 

 PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych 
 AT ITB – 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane  z rąbkiem stojącym 
 AT ITB – 15-2889/2003 Blachy stalowe powlekane trapezowe 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania  

    techniczne przy odbiorze 
 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
 PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej  

    układanych na ciągłym podłożu 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo ogólne 

część 3. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

KONSTRUKCJE STALOWE 
 

B-04.00.00 

 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla projektu pt. „Budowa budynku garażowego z częścią 
gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż konstrukcji stalowych objętych kontraktem. 

1.3.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

Do wytwarzania konstrukcji mogą być dopuszczone jedynie materiały o właściwościach potwierdzonych przez 
atesty i dokumenty kontroli zgodnie z wykazem wg dokumentacji projektowej: 
 Konstrukcja stalowa ramy: stal S235 i S355 
 Śruby klasy 8.8 i 10.9 
 Spawanie wg PN EN ISO 14341 

2.1 Klasa konstrukcji stalowej: 

Konstrukcja stalowa klasy 2. 

2.2 Warunki wykonania i odbioru konstrukcji 

 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
 Klasa konstrukcji 2. Zakres badań spawalniczych wg PN i norm branżowych. 
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 Klasa konstrukcji 1-dotyczy belek podsuwnicowych. Zakres badań spawalniczych wg PN i norm 
branżowych. 

 PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i 
napraw 

2.3 Wytyczne wytwarzania elementów konstrukcji stalowej: 

Zasady i wymagania ogólne: 
1. Elementy konstrukcji należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową (na podstawie rysunków 
warsztatowych), przy użyciu odpowiednich materiałów i spełniając wymagania właściwych norm i zaleceń 
Projektanta. 
2. W procesie wytwarzania elementów należy zapewnić pełną identyfikowalność gatunków (jakości) użytych 
materiałów. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za użycie materiałów i wyrobów niezgodnych z dokumentacją 
lub nie spełniających wymagań właściwych norm przedmiotowych. 
4. Jeśli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji obowiązują (jako 
minimalne) wymagania techniczne określone w PN-B-06200:2002. Dotyczy to w szczególności tolerancji 
wytwarzania elementów konstrukcji. 
5. Blachownicowe profile słupów i rygli zaprojektowano jako spawane w sposób zautomatyzowany. Nie 
dopuszcza się ręcznego lub półautomatycznego spawania środników elementów blachownicowych z 
pasami! Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej złącza spawane wykonać przy zachowaniu 
poziomu jakości C niezgodności spawalniczych wg PN-EN 2581 7:1997. 
6. Blachy użyte w styku doczołowym, sprężonym, muszą posiadać atesty na tzw. rozwarstwienie lamelarne. 

2.4 Zabezpieczenia antykorozyjne 

Elementy należy oczyścić w procesie śrutowania do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN IS0 8503:1999. Rodzaj 
powłoki malarskiej oraz jej grubość muszą być dostosowane do odpowiedniej kategorii korozyjności środowiska 
wg PN-EN IS0 12944-5:2001. Zaleca się stosowanie grubości nie mniejszej niż 120 µm (warstwa podkładowa i 
nawierzchniowa łącznie) dla elementów stalowych wewnątrz hali oraz 160 µrn dla elementów mających kontakt 
ze środowiskiem zewnętrznym. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

3. Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

Wytyczne wykonania fundamentów i osadzenia kotew. 
 Najczęstsze problemy pojawiające się przy późniejszej regulacji zmontowanej konstrukcji stalowej mają 

swoją przyczynę w nieprawidłowym usytuowaniu kotew, dlatego też ich osadzenie należy przeprowadzić 
ze szczególną starannością. 

 Słupy konstrukcji stalowej hal opierane są na fundamentach z zabetonowanymi kotwami. Istotą 
prawidłowego określenia zewnętrznej krawędzi elementów posadowienia jest to, aby wspomnianą 
zewnętrzną krawędź belki podwalinowej oraz cokołów stóp fundamentowych (ewentualnie wraz z 
ociepleniem) licować z wewnętrzną krawędzią ścian zewnętrznych. 
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 Kotwy należy osadzać wraz z dostarczonym szablonem sprawdzając geodezyjnie ich usytuowanie 
względem osi systemowych. Po ich zabetonowaniu należy dokonać dodatkowego sprawdzenia 
usytuowania wraz z uwzględnieniem wzajemnego usytuowania kotew w sąsiednich ramach. 

 Wspomniane sprawdzenie należy wykonywać zarówno w odniesieniu do wymiarów równoległych do osi 
systemowych jak i sprawdzając geometrię przekątnych (wg załączonego szkicu). 

 
 Przed zabetonowaniem kotwy należy dokładnie oczyścić(również z rdzy nalotowej) i odtłuścić. Stalowe 

elementy zakotwień przewidziane do zabetonowania nie powinny być malowane farbami antykorozyjnymi. 
Gwint kotwy powinien być zabezpieczony smarem i dodatkowo zabezpieczony przed ewentualnymi 
uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać w trakcie betonowania. 

 Na każdą kotew mogą przypadać nie więcej niż dwa pakiety podkładek. 
 Podczas wykonywania fundamentu, aby umożliwić ewentualną korektę usytuowania podstawy, dopuszcza 

się dwuetapowe betonowanie o ile projekt nie stanowi inaczej. 
 Jakiekolwiek rozwiercanie otworów w konstrukcji stalowej pod kotwy na budowie jest niedopuszczalne. 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu fundamentów i osadzenia kotew: 

+ / - 4 mm - wysokość powierzchni cokołów stóp fundamentowych 
+ / - 3 mm - rozstaw słupów 
+ / - 6 mm - całkowita długość obiektu 

 Właściwy rozstaw w grupie kotew zapewniony zostanie poprzez osadzenie kotew w szablonie 
dostarczonym na budowę razem z kotwami stalowymi. 

 W trakcie osadzania słupów konstrukcji stalowej szczelinę pomiędzy blachą stopową słupów a górną 
powierzchnią cokołów stóp fundamentowych należy wypełnić zaprawą samo pęczniejącą  (np. Ceresit 
CX15). 

Kolejność montażu hali. 
 Montaż można rozpocząć tylko na podstawie operatu geodezyjnego stwierdzającego prawidłowość w 

sadzeniu i usytuowaniu kotew. 
 Sprawdzić prawidłowość położenia, osadzenia oraz gwint śrub kotwiących. 
 Sprawdzić wytrzymałość betonu w miejscu posadowienia. Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji talowej 

prace fundamentowe powinny być zamknięte, a beton powinien osiągnąć minimum połowę swojej nośności 
po 28 dniach. 

 Oczyścić powierzchnię miejsca posadowienia. 
 Zabezpieczyć gwinty śrub kotwiących. 
 Montaż należy rozpocząć od części obiektu, która zapewni całkowitą stateczność. W tym celu należy 

wybrać taką część konstrukcji, która ma odpowiednie stężenie. Do tak sztywnej bazy należy stopniowo 
owiązywać dalszą część konstrukcji obiektu. Montaż dwóch pierwszych słupów rozpoczynamy od pola 
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stężonego znajdującego się w jednym z pól końcowych. Odciągi montażowe powinny być należycie 
napięte i przymocowane do konstrukcji oraz do elementu kotwiącego, wykorzystując np. bloki 
fundamentowe. Odciągów powinno być conajmniej trzy rozstawione co 120° w rzucie poziomym 
zapewniając przez to stateczność elementu. Połączenia na śruby kotwiące nie powinno być traktowane 
jako utwierdzenie podstawy słupa w czasie montażu bez sprawdzenia rachunkowego. 

 Po ustawieniu słupa i jego wstępnej regulacji wkręca się nakrętki na śruby kotwiące. W przypadku 
niedokładnego osadzenia kotew dopuszcza się w uzgodnieniu z projektantem wykonanie przeróbek 
otworów w celu regulacji słupów. Należy wówczas przewidzieć odpowiednie nakładki na blachy podstawy 
słupa. 

 Po wstępnym wyregulowaniu słupów montuje się stężenia konstrukcyjne, tworząc sztywne trzony 
konstrukcji. 

 Montaż słupów i stężeń odpowiednio w osi równoległej. 
 Wstępne scalenie dźwigarów w pierwszej działce montażowej powinno się odbyć w pobliżu miejsca jego 

montażu na przygotowanym do tego celu stanowisku. Przy montażu dźwigara należy dostosować ilość 
punktów podwieszenia do jego długości. Przy dłuższych elementach może wystąpić konieczność użycia 
dwóch żurawi dźwigowych. Przed ich montażem należy zamocować na końcach linki konopne, spełniające 
funkcję linek kierujących. W przypadku występowania w hali pośredniego podparcia dźwigara dopuszcza 
się możliwość wcześniejszego scalenia słupa z ryglem. Przy podnoszeniu wiązarów dźwigara zawiesia 
należy przymocować do górnego pasa wiązara, zatem należy sprawdzić, czy sposób podwieszenia zawiesi 
nie spowoduje przekroczenia wytrzymałości wiązara. Ponieważ wiązar dachowy w czasie montażu 
ustawiony na podporach jest pozbawiony stężeń w postaci płatwi lub stężeń połaciowych, dlatego należy 
uwzględnić potrzebę zastosowania stężeń w postaci roztroczeń linami do czasu ich założenia. Zwolnienie 
elementu z haka zawiesia odbywa się z drabinek montażowych lub pomostów roboczych i może nastąpić 
po wykonaniu połączenia montażowego. Połączenie montażowe wykonuje się za pomocą co najmniej 50% 
z ogólnej liczby śrub przewidzianych w danym połączeniu w okresie eksploatacji budynku. Ostateczne 
połączenie dźwigarów ze słupem następuje w czasie regulacji konstrukcji działki montażowej. Część płatwi 
oraz rygli wykorzystujemy w celu usztywnienia zmontowanych rani. 

 Ostateczna regulacja zmontowanej konstrukcji stalowej. 
 Dociągnięcie nakrętek śrub kotwiących oraz ostateczne połączenie poszczególnych elementów konstrukcji. 

Na elementy stężające dokładamy drugą nakrętkę w celu eliminacji straty naciągu w trakcie eksploatacji 
obiektu. 

 Montaż pozostałych elementów konstrukcji stalowej w danej działce montanowej (płatwie, stężenia, rygle, 
wymiany, odciągi, tubulary, zastrzały itp.). 

 Przy łączeniu łatwi nie stosujemy podkładek. 
 Montaż następnych słupów i dźwigarów. Poszczególne elementy należy montować w kolejności od najdalej 

położonych do położonych najbliżej w stosunku do żurawia montującego te elementy. Zaleca się też, aby 
montaż odbywał się grupami elementów o zbliżonych cechach w celu wyeliminowania częstej wymiany 
zawiesi oraz właściwej koordynacji transportu. 

 Dopuszcza się możliwość wstępnego scalenia na stanowisku montażowym segmentu składającego się z 
dwóch dźwigarów wraz z płatwiami i stężeniami. Jest to wygodne szczególnie w przypadku występowania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa montażu. Redukuje się 
przy tym czas pracy żurawia dźwigowego. Jednakże z uwagi na zwiększone gabaryty oraz ciężar 
występuje konieczność zastosowania przy montażu dwóch jednostek dźwigowych. Istnieje możliwość 
zastosowania tej metody z podziałem na kilka segmentów dla jednej działki montażowej. 

 Podlewki wykonuje się. po ostatecznej regulacji danej działki montażowej. Jeżeli w projekcie nie podano 
inaczej do podlewki cementowej należy stosować zaprawę samopęczniejącą np. Ceresit CX15. Podlewki 
należy wykonywać po wyregulowaniu konstrukcji zapewniając całkowite wypełnienie przestrzeni pod 
podstawą słupa. Przed jej wykonaniem oraz przed upływem czasu potrzebnego na dostateczne 
stwardnienie niedopuszczalne jest obciążenie konstrukcji. 

 Montaż listwy cokołowej poprzedzić sprawdzeniem wysokości poziomu ścianki cokołu. Prace prowadzić 
przy zwróceniu uwagi na przewidziane w projekcie bramy oraz drzwi. 

 Montaż płyt dachowych powinien być poprzedzony sprawdzeniem prawidłowości wykonania konstrukcji 
wsporczej jej płaszczyznowość, sprawdzenie kątów oraz szerokość podpór. Składowane oraz montowane 
elementy muszą być zabezpieczone przed podmuchami wiatru. Ciężkie elementy (np. blachę spiętą w 
pakietach) można składować na dźwigarach konstrukcji stalowej zgodnie z jej kierunkiem. Ułożenie 
składowanych blach lub płyt należy dostosować do ich położenia w momencie montażu. Roboty 
rozpoczynamy od skrajnego dolnego pola w połaci dachowej. Poprawne ułożenie pierwszego elementu 
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zapewni prawidłowe wykonanie całego dachu. Przy układaniu blach należy pamiętać o wytrasowaniu linii 
łączników. Do wycinania stosować odpowiednie narzędzia nie powodujące uszkodzenia powłoki 
zewnętrznej. Zabrania się prowadzenia wszelkich prac mogących uszkodzić powłokę antykorozyjną. 
Elementy przenosić krótszym bokiem w kierunku pionowym zapewniając im odpowiednią sztywność. 
Zabrania się chodzić po elementach ułożonych ale nie zamocowanych oraz zachować szczególną 
ostrożność przy pracach w niskich temperaturach (śliska powierzchnia blachy). Pracownicy zatrudnieni 
przy montażu zobowiązani są do chodzenia po zmontowanym pokryciu w odpowiednim obuwiu roboczym. 
Przed wejściem na dach wymaga się aby je oczyścić. Po zakończonym dniu roboczym stanowisko pracy 
należy doprowadzić do należytego porządku oraz sprawdzić czy w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia 
powłoki antykorozyjnej blachy. Wszelkie elementy (np. wióry po wierconych otworach) mogące uszkodzić 
powłokę antykorozyjną należy usunąć najlepiej poprzez zdmuchniecie. Wszelkie zanieczyszczenia 
substancjami usunąć przed ich zaschnięciem. Czyszczenie należy przeprowadzić w sposób odpowiedni 
nie powodując zmian powierzchniowych. Nie dopuszczalne jest stosowanie rozpuszczalników chlorowych i 
nitro oraz proszków do szorowania. 

Ogólne wytyczne dotyczące montażu. 
 Obiekt należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i 

stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwości użytkowania konstrukcji. Stateczność 
konstrukcji i jej części powinna być zapewniona w każdej fazie transportu i montażu. 

 Połączenia konstrukcji powinny być zgodne z wytycznymi projektu konstrukcji. 
 Wszystkie czynności montażowe powinny odbywać się zgodnie z ustalą technologią montażu. 
 Pracownicy zatrudnieni przy pracach montażowych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, mieć 

odpowiednie dopuszczenie lekarskie oraz przeszkolenie z zakresu bhp opracowanego przez zakład pracy. 
 Prace budowlano - montażowe prowadzić pod nadzorem osób o kwalifikacjach odpowiednich dla 
 wykonywania tego typu prac. 
 Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP. 
 Sprzęt wykorzystywany przy powyższych pracach powinien być sprawny i bezpieczny. 
 Pomosty i przejścia powinny być dostosowane do warunków występujących na budowie. 
 Element powinien być tak uchwycony i przenoszony do miejsca wbudowania, aby nie nastąpiło jego 

uszkodzenie. 
 Nie dopuszcza się usuwanie oblodzenia za pomocą gorącej wody, płomienia lub roztworu soli. 
 Członkowie brygad montażowych powinni pracować w ubiorach roboczych oraz w wypadku pracy na 

wysokości być odpowiednio zabezpieczeni. 
 Zwolnienie z zawiesia elementów pionowych wysokości większej niż 2,0 m powinno odbywać się z 

odpowiednich pomostów lub drabinek montażowych. 
 Nie wolno opierać drabinek montażowych lub innych przedmiotów o element ustawiony, ale nie 

zamocowany na stałe. 
 Zabrania się samowolnego obciążania, usuwania konstrukcji i urządzeń pomocniczych oraz przebywania 

na nich bez dozoru technicznego budowy. 
 Fragmenty obiektu, które mogą stworzyć niebezpieczne warunki poruszania się należy zabezpieczyć 

barierkami ochronnymi, przykrywami itp.. 
 Części składowe powinny być tak składane, by przy scaleniu elementu nie powstały uszkodzenia lub 

odchyłki przekraczające dopuszczalne tolerancje wykonania. 
 Przed ostatecznym przymocowaniem montowanej konstrukcji do fundamentów lub innych stałych części 

obiektu należy zapewnić jej stateczność i geometryczną niezmienność przez podparcie sztywnymi 
rozporami lub linami stalowymi. 

 Naprowadzanie otworów (sworzniami lub kołkami) nie powinno powodować ich owalizacji większej niż 
0,5mm. 

 Po wykonaniu zespołu przyleganie dwóch części, połączonych na kilku powierzchniach stykowych powinno 
być skontrolowane za pomocą sprawdzianu lub przez dociągnięcie. 

 Jeżeli projekt wymaga wstępnej strzałki wygięcia, to powinna być ona sprawdzona na całkowicie 
wykonanym zespole. 

 Płaskość powierzchni przewidzianych do stykowania elementów powinna być taka, aby szczelina pod 
liniałem przyłożonym do powierzchni w dowolnym kierunku nie była większa niż 0,5mm. 

 Procesy spawalnicze mogą być stosowane tylko w przypadku, gdy przewidziano to w projekcie. 
 Podczas montażu połączeń powierzchnie cierne powinny być pozbawione wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczeń i śladów rdzy. Tłuszcz należy usuwać środkami chemicznymi. 
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 W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia się wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy prowadzić tak, 
aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

 Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 

 Każdy element konstrukcji opartej końcami na podporach o środku ciężkości powyżej linii łączącej podpory 
powinien być odpowiednio zabezpieczony stężeniami. 

 Każdy zamontowany element powinien być dokładnie wyregulowany zgodnie z wymaganiami 
wymiarowymi projektu. 

 Podczas regulacji nie wolno dopuszczać do powstania dodatkowych naprężeń i odkształceń w konstrukcji. 
 Do mechanicznego cięcia blachy należy używać nożyc mechanicznych. Kategorycznie zabrania się 

stosowania do tego celu szlifierki kątowej. 
 Nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia lub uszkodzenia powłoki antykorozyjnej blach. 
Połączenia na śruby - niesprężane. 
Części łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Śruby powinny być dokręcane 
do pierwszego oporu sukcesywnie od środka każdego złącza wielośrubowego, ale nie powinny być 
przeciążane. Za pierwszy opór należy rozumieć dokręcenie siłą jednej ręki zwykłym kluczem. Śruba po 
dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. Nakrętka i 
łeb śruby powinny bezpośrednio i przez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych części. 
Połączenia na śruby - sprężane. 
1. Wytyczne sprężania połączeń. 
a) Sprężenie można uzyskać przez dokręcenie nakrętek lub łbów śrub metodą momentu obrotowego, impulsu 
obrotowego albo metodą pomiaru kąta obrotu. 
b) Do sprężania metodą momentu obrotowego stosowane są klucze dynamometryczne ręczne, pneumatyczne 
lub pneumatyczno - hydrauliczne. Najbardziej rozpowszechnione w kraju są klucze ręczne, w których 
wymagany moment dokręcenia nastawiany jest pokrętłem umieszczonym w rękojeści klucza. 
c) Do sprężania metodą impulsową stosowane są wkrętaki udarowe. Wymagana siła sprężania uzyskiwana jest 
za pomocą impulsów obrotowych. Wkrętak udarowy należy nastawić na wymaganą siłę sprężenia (zależnie od 
średnicy, klasy śruby oraz długości zakleszczenia) drogą prób przy zastosowaniu odpowiednich przyrządów 
pomiarowych, np. tensometrów elektrooporowych. 
d) Sprężanie przez dokręcenie o określony kąt obrotu wykonywane jest w dwóch etapach. Śruby dokręcane są 
najpierw momentem obrotowym stanowiącym 10% momentu dokręcenia, a następnie dokręcane o ustalony 
doświadczalnie kąt obrotu. Kąt obrotu zależny jest od długości zakleszczenia, ale nie zależy od średnicy śrub 
oraz powierzchni podkładki, nakrętki i gwintu. 
e) Dostarczone na budowę wyroby śrubowe klasy 10.9 należy zidentyfikować na podstawie specyfikacji 
wysyłkowej wytwórni konstrukcji stalowej, a następnie sprawdzić, czy oznaczenia na śrubach i nakrętkach oraz 
kształt podkładek odpowiadają wyrobom klasy 10.9. Należy zwrócić przy tym uwagę na właściwy stan wyrobów 
(korozja, zanieczyszczenia, uszkodzenia mechaniczne), a także na właściwe ich składowanie. Wyroby 
zardzewiale, zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie nie mogą być w tym stanie stosowane do 
montażu. 
f) Określenia wartości momentu dokręcenia właściwego dla danej partii wyrobów śrubowych należy do firmy. 
Wielkość momentu dla uzyskania siły sprężającej należy określić dopuszczając największy rozrzut siły 
sprężającej ±10%. Ilość prób można przyjąć jak dla badania własności mechanicznych wg PN-70/M-82054. 
Informacje o właściwej wartości momentu dokręcenia dla danej partii śrub zamawiający przekazuje na budowę 
w specyfikacji wysyłkowej, określając sposób smarowania powierzchni. 
g) Wymaganą siłę sprężania uzyskuje się przez przyłożenie ściśle określonego momentu dokręcania, którego 
wielkość zależy od stanu powierzchni przylegania części obracających się podczas sprężania (powierzchnia 
gwintów, podkładek i nakrętek) oraz od sposobu smarowania. Klucze dynamometryczne powinny umożliwia 
dokładny odczyt lub ograniczać z wystarczającą dokładnością wielkość momentu dokręcenia. 
h) Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić ustawioną na kluczu wymaganą wartość momentu 
dokręcania przy użyciu specjalnego przyrządu. Kontrolę klucza należy przeprowadzać ponownie: przy każdej 
zmianie wartości momentu, w przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie uszkodzenia klucza oraz po sprężeniu 
partii 100 sztuk śrub. 
i) Metoda sprężania połączeń 
Gwint śrub, nakrętek oraz powierzchnie trące podkładek i nakrętek przed montażem należy pokryć cienką 
warstwą smaru. Dla umożliwienia rozpoznania podkładki oraz nakrętki należy ją zakładać w taki sposób, aby 
wszystkie wspomniane elementy były identyfikowalne po wykonaniu sprężenia, tzn.: cecha nakrętki - od strony 
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zewnętrznej; cecha śruby - od strony zewnętrznej; faza podkładek 1/45° - od strony zewnętrznej (strona 
zewnętrzna - strona widoczna). Po złożeniu styku należy wstępnie dokręcić nakrętki płaskim kluczem. 
Połączenie takie w większości przypadków jest wystarczające do połączenia elementów szkieletu konstrukcji w 
pierwszym etapie montażu. Właściwe sprężanie należy przeprowadzić w następujących fazach: 
 dokręcić kluczem dynamometrycznym połowę śrub w styku do wartości 50^70% wymaganej siły 

sprężającej, w kolejności wg zasady równomiernego skręcenia śrub na przekroju złącza. Wskazane jest 
użycie do tego celu drugiego klucza nastawionego na ok. 60% wymaganego momentu dokręcającego. 

 dokręcić pozostałe śruby do pełnej wartości wymaganej siły w kolejności jak w fazie poprzedniej 
 dokręcić śruby fazy pierwszej do pełnej wartości wymaganej siły sprężającej 
 sprawdzić stopień dokręcenia śrub drugiej fazy 
UWAGA: Przestrzeganie powyższych zasad sprężania jest bezwzględnie konieczne ze względu na 
odkształcalność blach styku i związane z tym zmiana sił w śrubach dokręconych wcześniej. Skręcanie śrub 
kluczem dynamometrycznym należy przeprowadzać powolnym, jednostajnym ruchem. Niedopuszczalne jest 
rwanie (szarpanie) klucza. Pracownicy przed przystąpieniem do sprężania powinni być przeszkoleni w zakresie 
technologii sprężania oraz posługiwania się kluczem dynamometrycznym i przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa pracy. 
2. Wytyczne kontroli i odbioru połączeń 
Niezawodność doczołowych połączeń sprężonych śrubami o wysokiej wytrzymałości decyduje o 
bezpieczeństwie całej konstrukcji. Protokół odbioru technicznego doczołowych połączeń sprężanych, odrębnie 
sporządzony dla całej konstrukcji, musi być załączony do protokołu odbioru końcowego obiektu jako dokument 
warunkujący przekazanie obiektu do użytku. W protokole tym muszą być uwzględnione następujące czynności 
kontroli połączeń: 
a) Kontrola zastosowanych w połączeniach właściwych wyrobów śrubowych (śrub, nakrętek i podkładek). 
Kontrola polega na sprawdzeniu, czy na łbie śruby i na nakrętce są  wybite właściwe cechy jakości (klasa 10.9 
oraz znak producenta), także w przypadku stosowania podkładek hartowanych, czy zastosowano odpowiednią 
ilość podkładek oraz czy podkładka ma fazowaną krawędź zewnętrzną i czy nakrętka nie jest w podkładkę 
wgnieciona. Sprawdzeniu podlegają wszystkie śruby przylegające do pasa rozciąganego (nad i pod pasem) i 
10% śrub pozostałych. 
b) Kontrola stopnia dokręcenia śrub. 
  kontrolę stopnia dokręcenia śrub przeprowadzamy najszybciej po 2 dniach od momentu ich skrócenia 

(najlepiej na zmontowanym elemencie) 
 stopień dokręcenia śrub powinien być sprawdzony za pomocą takich samych urządzeń, jakie były 

stosowane do dokręcania 
 kontrolę śrub dokręconych ręcznym kluczem dynamometrycznym należy przeprowadzać przy nastawieniu 

klucza na większy o 10% moment dokręcenia 
 śruby dokręcane wkrętakami udarowymi sprawdza się wkrętakami nastawionymi na taką samą siłę 

sprężania 
 śruby dokręcone metodą określonego kąta obrotu powinny być sprawdzane j w. 
 kontrolę sprężania wolno przeprowadzać tylko przez dalsze dokręcanie, bez uprzedniego odkręcania śrub 
 wyniki kontroli dokręcania śrub kwalifikuje się w następujący sposób: 

- gdy śruba (lub nakrętka) obróci się o kąt cc<30°, sprężenie można uznać za prawidłowe, 
- gdy śruba (lub nakrętka) obróci się o kąt 30°<a<60°, sprężenie można uznać za prawidłowe, pod  
   warunkiem pozytywnego sprawdzenia 2 sąsiednich śrub w tym połączeniu, 
- gdy śruba (lub nakrętka) obróci się o kąt a>60°, należy śrubę wymienić oraz sprawdzić 2 sąsiednie śruby  
   w tym połączeniu 

c) kontroli podlegają: 
 w konstrukcjach obciążonych dynamicznie oraz w szkieletach budynków wielopiętrowych: dwie śruby w 

każdym połączeniu zawierającym do 15 śrub; 3 śruby w każdym połączeniu zawierającym powyżej 15 śrub 
 w konstrukcjach obciążonych statycznie 10% śrub w każdym połączeniu, ale nie mniej niż jedna 
 w konstrukcjach inżynierskich specjalnych zakres kontroli powinien być określony w dokumentacji 

projektowej 
W przypadku stwierdzenia wadliwego sprężenia połączeń kontrolę należy powtórzyć po usunięciu przez 
wykonawcę usterek. 
3. Kontrola klucza dynamometrycznego podczas sprężania konstrukcji. Kontrolę należy przeprowadzać przed 
przystąpieniem do sprężania oraz wyrywkowo podczas sprężania połączeń, aby stwierdzić, czy śruby nie 
sprężane na moment inny od wymaganego. 
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4. Kontrola dokładności wykonania elementów przeprowadzona wyrywkowo w celu stwierdzenia stanu 
elementów po transporcie wg załączonej tablicy nr l.s\ 
 

 
 

 
W większości przypadków elementy złączne dostarczane przez firmę są smarowane MoS2, jednak za każdym 
razem należy uzyskać potwierdzenie zastosowanej powłoki. 
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Tolerancje montażu 
Słupy. 
 Osie słupów powinny być usytuowane w poziomie z dokładnością ± 5 mm. 
 Odległość między sąsiednimi słupami ±10 mm. 
 Ogólna wysokość słupów mierzona względem poziomu fundamentu przy h < 20 m ±10 mm. 
 Odległość między końcowymi słupami w każdym szeregu na poziomie fundamentów przy 

L < 30 m A=±20mm 
30 m< L < 250 m A=±25mm(L+50)mm 
L > 250 m A=±0,l(h+500)mm 

 Pochylenie słupa bez belki podsuwnicowej z wyjątkiem ramy portalowej e= ± h/300 
 Pochylenie słupa, także w ramach portalowych, podpierającego belkę podsuwnicową 

h < 5 m e=±5mm 
5m<h<25me=±h/1000 h > 25 mm e=±25mm 

Belki pełnościenne i kratowe. 
 Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub poziomej 

wynosi 1/750 rozpiętości, lecz nie mniej niż 3 mm. Odchyłkę należy mierzyć od linii prostej lub kształtu 
projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia. 

 Wzajemne boczne przesuniecie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niż max (1/1 
OOh, lOmm). 

 Dopuszczalna odchyłka belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300 
długości belki. 

 Położenie połączenia belki ze słupem mierzone od osi projektowanej e=±5mm. 
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 Poziom belki w połączeniu belki ze słupem mierzony względem ustalonego poziomu rzeczywistego 
A=±10mm. 

 Różnica poziomów na końcach belki A<(L/500,10mm). 
 Poziomy sąsiednich belek mierzone na odpowiadających sobie końcach A=±10mm. 
 Odległość między sąsiednimi belkami mierzona na odpowiadających sobie końcach A=±10mm. 
Połączenia doczołowe. 
 W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej powierzchni styku, 

szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu śrub nie powinny być większe niż A<0,5mm na co 
najmniej 2/3 pola powierzchni styku Amax=lmm lokalnie. 

Przy wystąpieniu szczelin większych należy stosować odpowiednio dopasowane podkładki z miękkiej stali, 
które mogą być ustabilizowane spoinami. Liczba przekładek w jednym miejscu nie powinna być większa niż 
trzy. 
Wykonanie powłok malarskich. 
 Malowanie konstrukcji należy wykonać zgodnie z PN-H-97053 wg wymagać podanych w gwarancji 

trwałości powłok. 
 Ocena wykonania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób wykonywania prac 

oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok. 
 Sposób przechowywania materiałów oraz wykonania i reparacji powłok powinien być zgodny z warunkami 

gwarancji producenta. 
 W szczególności należy zwrócić uwagę na temperaturę otoczenia miejsca pracy, wilgotności powietrza 

oraz czasów między kolejnymi nakładanymi warstwami. 
 Poszczególne powłoki powinny różnią się kolorami. 
 Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane przed montażem. 
 Powierzchnie cierne powinny być zabezpieczone przed ewentualnymi zabrudzeniami. 
 
Wykonanie torów jezdnych suwnicy. 
 Sprawdzić wymiary i przepustowość toru jezdnego suwnicy. 

 
 

 
 Szerokość szyn suwnicy i półek toru jezdnego suwnicy porównać z występującym w czołownicy 

wytoczeniem koła / ustawieniem rolki prowadzącej wzgl. ustawioną szerokością półek. 
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Luz pomiędzy obrzeżem/ rolką prowadzącą i szyną suwnicy/ torem jezdnym suwnicy musi odpowiadać 
wartościom dopuszczalny. 

 Należy zapewnić stabilne ograniczniki krańcowe na końcach toru jezdnego suwnicy. Krawędzie przednie 
ograniczników krańcowych muszą być ustawione parą w jednej linii, tworząc przy tym kąt prosty względem 
toru jezdnego suwnicy. 

 
 
 Powierzchnie bieżne muszą być wolne od oleju, smaru, farby i innych zanieczyszczeń. 
 Przejścia szyn suwnicy muszą być gładkie; ewentualnie należy je przeszlifować. 
 Tor jezdny suwnicy musi spełniać wymagania normy. 
Ogólne zasady wykonania  robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.. 
 

6. Kontrola jakości robót  

Badania w czasie wykonywania robót 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniana: 

- zgodność przekroi i rozmieszczenia elementów, 
- jakość wbudowanych materiałów, 
- jakość wykonanych elementów. 

Ogólne zasady  kontroli jakości  robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.. 

 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru są: kg 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową. ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg. pkt.6.ST dały 
pozytywne wyniki 



 

Specyfikacja techniczna B-04.00.00 12

Wymagania przy odbiorze. Wymagania i badania przy odbiorze Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną. 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) prawidłowość kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, 
d) prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
e) prawidłowość wykonania złączy między poszczególnymi konstrukcjami 
Wykonanie operatu geodezyjnego konstrukcji stalowej wraz z wspornikami. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w ST. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

 PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
 PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy. 
 PN-EN 10088 Stale odporne na korozję 
 PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
 PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo ogólne 

część 4 
 PN-B-01806   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania, 

konserwacji i napraw. 
 PN-EN ISO 12944-4  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania. 
 PN-EN ISO 12944-7  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
 PN-H-97053   Ochrona przed korozją - Malowanie powierzchni stalowych – Ogólne wytyczne 
 PN-91 M-45457  Dźwignice. Tory jezdne suwnic pomostowych. Wymagania 
 PN-M-45495  Dźwignice. Tory jezdne suwnic półbramowych i bramowych. Wymagania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY IZOLACYJNE  
 

B-05.00.00 

 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robot izolacyjnych dla projektu pt. „Budowa budynku garażowego z częścią 
gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
odbiór izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych objętych kontraktem. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
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2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze 400 
g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997  
 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna 

mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 
miejscach na każde 10 m długości papy. 
 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
 wymiary papy w rolce  
  -  długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 
      -  szerokość: 90, 95,100,105,110 cm ±1 cm  
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 
 Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane 

drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
 Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. 

normie. 
 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między 

stosami - 80 cm. 
2.2.2. Płaska folia hydroizolacyjna 
Folia gr. 0,1-0,5 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szerokości od 1 do 12 m i dowolnej długości. Stosować 
materiały produkowane z surowców wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości. 
2.2.3. Lepik asfaltowy na gorąco.  
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
 temperatura mięknienia - 60-80°C 
 temperatura zapłonu - 200°C 
 zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 
 splywność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50cC w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie 

warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
 zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.3 Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1.  Styropian i styropian laminowany papą – EPS 50, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 200 
a)  Wymagania 
 płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 
cm2. 
Wymiary: 

- długość - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

b)  Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
2.3.2. Polistyren spieniony 
Wodoodporne płyty izolacyjne do termoizolacji w miejscach długotrwałego występowania wody. 
Wymagania i przechowywanie jak dla styropianu. 
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2.3.3. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. Wymagania: 
 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania: 
 ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
 wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 
 nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. Rolki papy 
należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może 
być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.1.3. Izolacje papowe 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z 
jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. 
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy 
na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie 
na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
5.1.4. Izolacje z folii należy mocować mechanicznie do podłoża lub pasy łączyć na zakład. 
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5.2 Izolacje termiczne 

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i płyty polistyrenu 
spienionego należy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą 
warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią 
lub papą). 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Materiały izolacyjne. 

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

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

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

6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)  dokumentacja techniczna, 
b)  dziennik budowy, 
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru końcowego wg zasad 
podanych powyżej.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Podstawę płatności stanowi ustalona ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostarczenie materiałów, 
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 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 zagruntowanie podłoża, 
 wykonanie izolacji, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

 PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
 PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
 PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
 PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna 
 PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo ogólne 

część 3. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

STOLARKA PCV I ŚLUSARKA STALOWA 
 

B-06.01.00 
 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki PC i ślusarki stalowej dla projektu pt. „Budowa budynku garażowego z częścią 
gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie montażu stolarki PCV i ślusarki stalowej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

OKNA PCV: 
− Okna PCV w kolorze białym, jednoramowe z profili czterokomorowych, dwuszybowe, szklone szkłem 

przeźroczystym w zestawie termoizolacyjnym 4/16/4 mm o współczynniku przenikania ciepła Umax = 

1,1 w/m2K. Okna dwukwaterowe: kwatera stała i rozwierno uchylna. Okucia systemowe 

− Klamki anodowane lub stalowe satynowe 

− Przestrzeń wewnętrzna wypełniona argonem 

− Szyba wewnętrzna niskoemisyjna 

ŚLUSARKA STALOWA: 
− Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego - jednoskrzydłowe, pełne w kolorze czerwonym.  

− drzwi jednoskrzydłowe, 
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− skrzydło pełne z cienką przylgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i powlekanej 

powłoką poliestrową lub malowane proszkowo w kolorze czerwonym RAL 3000; 

− ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o 

grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo w kolorze jak drzwi; 

− wypełnienie skrzydła: polistyren ekspandowany „styropian” lub wełna mineralna; 

− skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową; 

− uszczelki przylgowe wykonane z EPDM; 

− drzwi zewnętrzne w standardzie z bolcem antywyważeniowym oraz z samozamykaczem. 

− Drzwi wyposażone w zamek zasuwkowo – zapadkowy z wkładka, klamka z tworzywa sztucznego w 

kolorze czarnym 

Parapety: 
− Zewnętrzne  - z blachy stalowej powlekanej gr. min 0,5mm w kolorze jak istniejące (do potwierdzenia 

przez Inwestora) 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantującego właściwą to jest spełniającą wymagania ST jakości robót. 
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. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

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. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Prace przygotowawcze 

Wszelkie prace w zakresie objętym niniejszą specyfikacja muszą być poprzedzone wykonaniem stosownej 
dokumentacji warsztatowej, która podlega uzgodnieniu z projektantami i Inspektorem nadzoru. Dokumentacja 
ta poza rozwiązaniami systemowymi musi uwzględniać wszelkie elementy mogące mieć wpływ na inne części 
obiektu jak również podlegające bezpośredniej ocenie estetycznej i technicznej. 
Dostarczone przez wykonawcę w postaci rysunków technicznych i instrukcji opisy graficzne i techniczne 
konstrukcji przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu oraz zamocowania jej elementów 
wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

5.2 Zasady ogólne 
Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów i dylatacji, przewidzianych 
dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed poślizgiem pod własnym 
ciężarem. 
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo dostępne i 
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany. 

5.3 Montaż 

Połączenia elementów z pcv z przylegającymi elementami budowli za pomocą kotew należy wykonać w sposób 
umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów budowlanych bez przeniesienia powstających 
obciążeń na pcv elementy konstrukcji. Montowane elementy pcv konstrukcji muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. 
Poziome płaszczyzny montażu należy odmierzać według oznakowań naniesionych przez zleceniodawcę na 
każdym piętrze budowli. 
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Zakres prac obejmuje wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych połączeń z budowlą i zamocować je do 
konstrukcji. 
Elementy mocujące złącz - jak wkręty i sworznie - muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane 
elementy łączące (złączne) wykonane ze stali zwykłej muszą zostać ocynkowane. Wszystkie połączenia z 
budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność uwzględniania 
zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. Wbudowanie elementów i 
segmentów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać elementy nośne budynku. 
Zakotwienia elementów i segmentów metalowych w budynku należy dokonywać w taki sposób, aby były 
zapewnione pewne przenoszenie sił na elementy nośne budynku. Szklenie elementów może nastąpić po ich 
całkowitym zamocowaniu umożliwiającym obciążenie szybami. 

5.4 Uszczelnienie połączeń z bryłą budowli 

Do tego celu należy stosować odpowiednie profile uszczelniające wykonane z EPDM. Jakość (cechy), wymiary 
oraz kształt profili uszczelniających musi odpowiadać przewidywanemu celowi ich zastosowania. Elastyczność 
w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z wymaganiami. Uszczelnione połączenia z budowlą 
należy utrwalić przez zastosowanie trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna 
musi w zakresie panującej temperatury tak szczelnie przylegać do powierzchni uszczelnionych elementów 
konstrukcji i budowli, że przy dopuszczalnym rozszerzeniu elementów budowlanych i konstrukcyjnych nie może 
nastąpić jej oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PVC nie mogą stykać się z masami 
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiędzy konstrukcją i bryłą budowli za pomocą mas trwale 
plastycznych należy postępować ściśle według wytycznych producentów mas. Przy uszczelnianiu połączeń 
pomiędzy oknami oraz elementami fasad i bryłą budowli za pomocą folii uszczelniających należy postępować 
ściśle według wytycznych producentów. Jeżeli uszczelnienie takie wykonuje się przez przyklejanie folii, to 
należy przedtem usunąć ewentualne zanieczyszczenia i materiały obce z powierzchni klejonych. Należy przy 
tym przestrzegać wytycznych producentów folii. 

5.5 Spoiny i połączenia 

Wszystkie elementy wchodzące w skład stolarki muszą posiadać rozwiązania zapewniające całkowite 
zabezpieczenie w zakresie: 
 Hydroizolacyjności 
 Szczelności na podmuchy 
 Szczelności dźwiękowej 
 szczelności ogniowej 

5.6 Zabezpieczenia czasowe 

Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do wykonania czasowych zabezpieczeń ( np. elementów 
usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie nie może być wykonane w końcowej fazie, jak 
również elementów delikatnych z uwagi na zastosowane materiały lub obróbkę wykończeniową), jak również 
przywrócenia do pierwotnego stanu elementów budowlanych lub ich części, w wyniku powstałych uszkodzeń. 
Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów wchodzących w skład jego prac, jak 
również dokona usunięcia gruzu powstałego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia 
czasowe. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Kontroli podlega zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów ślusarki PCV jak również poszczególne jego 
elementy. Kontroli podlega ocena zgodności wykonanych elementów z dokumentacją projektową jak również z 
dokumentacja warsztatową, w zakresie oceny estetycznej jak również oceny technicznej prawidłowości 
wykonania. Szczególnej kontroli podlega jakość powłok malarskich, ich jednorodność oraz staranność 
wykonania detali i obróbek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania części 
ruchomych, sprawdzenie i regulację luzów na stykach skrzydeł otwieranych i ościeżnic oraz części 
poszczególnych układów otwierania i zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek między skrzydłami 
otwieranymi oraz wszystkich uszczelek widocznych jak również ogólny wygląd wykończenia elementu. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru końcowego wg zasad podanych 
powyżej. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 
Płatność dokonywana jest na podstawie ilości wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
 Dostarczenie gotowej ślusarki 
 Osadzenie ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami 
 Dopasowanie i wyregulowanie 
 Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
 PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i  

    drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań 
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
 PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca 
 PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny 
 BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 
 BN-82/6118-32 Pokost lniany 
 PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
 BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
 PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane  

    styrenowane 
 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

STOLARKA DREWNIANA 
B-06.02.00 

 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drewnianej dla projektu pt. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią 
socjalno-biurowo-techniczną i wiatą na odpady w Zaczerniu". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu stolarki drewnianej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA –WEWNĘTRZNA 

 Drzwi pomiędzy garażem a pomieszczeniem gospodarczym oraz pomiędzy pomieszczeniami 
gospodarczymi typowe o szerokości przejścia 90cm. Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, ościeżnice stalowe 
dostawiane.  Drzwi wyposażone w klamki, szyldy, zamki (część z wkładką patentową) Drzwi łączące do 
garażu wyposażone w samozamykacze. 

 Drzwi płytowe o konstrukcji skrzydła w systemie przylgowym, ramiak z klejonki obłożony dwiema płytami 
HDF w okleinie drewnianej lub drewnopodobnej 

 Wypełnienie skrzydeł - plaster miodu 
 Ościeżnice stalowe 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
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3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 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. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

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. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Zasady ogólne 

Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów i dylatacji, przewidzianych 
dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed poślizgiem pod własnym 
ciężarem. 
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo dostępne i 
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany. 

5.2 Montaż 

Połączenia elementów stalowych z przylegającymi elementami budowli za pomocą kotew należy wykonać w 
sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów budowlanych bez przeniesienia 
powstających obciążeń na stalowe elementy konstrukcji. Montowane elementy stalowe konstrukcji muszą leżeć 
w jednej płaszczyźnie. Poziome płaszczyzny montażu należy odmierzać według oznakowań naniesionych 
przez zleceniodawcę na każdym piętrze budowli. 
Zakres prac obejmuje wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych połączeń z budowlą i zamocować je do 
konstrukcji. 
Elementy mocujące złącz - jak wkręty i sworznie - muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane 
elementy łączące (złączne) wykonane ze stali zwykłej muszą zostać ocynkowane. Wszystkie połączenia z 
budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność uwzględniania 
zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. Wbudowanie elementów i 
segmentów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać elementy nośne budynku. 
Zakotwienia elementów i segmentów metalowych w budynku należy dokonywać w taki sposób, aby były 
zapewnione pewne przenoszenie sił na elementy nośne budynku. Szklenie elementów może nastąpić po ich 
całkowitym zamocowaniu umożliwiającym obciążenie szybami. 

5.3 Zabezpieczenia czasowe 

Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do wykonania czasowych zabezpieczeń ( np. elementów 
usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie nie może być wykonane w końcowej fazie, jak 
również elementów delikatnych z uwagi na zastosowane materiały lub obróbkę wykończeniową), jak również 
przywrócenia do pierwotnego stanu elementów budowlanych lub ich części, w wyniku powstałych uszkodzeń. 
Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów wchodzących w skład jego prac, jak 
również dokona usunięcia gruzu powstałego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia 
czasowe. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 
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 Zgodność wymiarów i usytuowania w obiekcie odpowiednich typów drzwi 
 Jakość materiałów, z których drzwi są wykonane 
 Prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
 Sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

• Kompletność wyposażenia 

• W przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami badań 
odpowiednich parametrów technicznych 
Dopuszczalne luzy i odchyłki w stykach elementów stolarskich wynoszą: 
 1 mm między skrzydłami 
 1 mm między skrzydłem, a ościeżnicą 
Nie dopuszcza się występowania jakichkolwiek wad materiałowych w elementach drzwi i ich wyposażenia. 
Kontroli podlega zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów drzwiowych jak również poszczególne jego 
elementy. Kontroli podlega ocena zgodności wykonanych elementów z dokumentacją projektową jak również z 
danymi fabrycznymi, w zakresie oceny estetycznej jak również oceny technicznej prawidłowości wykonania. 
Szczególnej kontroli podlega jakość powłok malarskich, ich jednorodność oraz staranność wykonania detali i 
obróbek. 
Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania części ruchomych, sprawdzenie i 
regulację luzów na stykach skrzydeł otwieranych i ościeżnic oraz części poszczególnych układów otwierania i 
zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek między skrzydłami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek 
widocznych jak również ogólny wygląd wykończenia elementu. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: szt./m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru końcowego wg zasad podanych 
powyżej. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Płatność dokonywana jest na podstawie ilości wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
 Montaż ościeżnic stalowych 
 Montaż skrzydeł drzwiowych 
 Dopasowanie i wyregulowanie 
 Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

 PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
 PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
 BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
 PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane  

    styrenowane 
 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

BRAMY PRZEMYSŁOWE 
 

B-06.03.00 

 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru bram garażowych dla projektu pt. „Budowa budynku garażowego z częścią 
gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż bram garażowych objętych kontraktem. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

Bramy przemysłowe segmentowe 
 skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm lub 60 mm wypełnionych bezfreonową pianką 

poliuretanową 
 konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych 
 skrzydło bramy poruszające się wzdłuż prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych 
 brama o napędzie elektrycznym, wyposażona w    kontaktową krawędź bezpieczeństwa w profilu dolnym 

oraz fotokomórkę  stacjonarną umieszczoną ok. 280 mm nad posadzką 
 brama z jednym panelem przeszklonym na wysokości oczu oraz z drzwiami zewnętrznymi o szerokości 

90cm, bezprogowymi 
 brama uszczelniona na całym obwodzie 
 w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża 
 uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem zapewnione poprzez uszczelkę montowana do 

górnego panelu lub mocowana do nadproża 
 panele wyposażone w zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki 

w miejscu styku dwóch paneli 
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 prowadzenie typu niskiego lub normalne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

3. Sprzęt 

Urządzenie do rozładunku zapewnione przez dostawce lub uzgodnione z dostawcą systemu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Przewozić je czystymi i suchymi środkami transportu zabezpieczonymi przed opadami w sposób 
zabezpieczający przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich 
producentów i dostawcy systemu. W miejscu składowania należy zapewnić w/w warunki. 
Brama garażowa i jej wszystkie elementy systemu powinny być dostarczane w opakowaniach producenta. Do 
każdej dostawy powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: 
 nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania 
 znak budowlany zgodnie z Dz. U. Nr 113. poz. 728 
 nazwę producenta 
 datę produkcji 
 dokumenty związane 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Zasady ogólne 

Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów i dylatacji, przewidzianych 
dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed poślizgiem pod własnym 
ciężarem. 
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo dostępne i 
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany. 

5.2 Montaż 

Połączenia elementów aluminiowych lub stalowych z przylegającymi elementami budowli za pomocą kotew 
należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów budowlanych bez 
przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe lub stal elementy konstrukcji. Montowane elementy 
aluminiowe lub stal konstrukcji muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. Poziome płaszczyzny montażu należy 
odmierzać według oznakowań naniesionych przez zleceniodawcę na każdym piętrze budowli. 
Zakres prac obejmuje wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych połączeń z budowlą i zamocować je do 
konstrukcji. 
Elementy mocujące złącz - jak wkręty i sworznie - muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane 
elementy łączące (złączne) wykonane ze stali zwykłej muszą zostać ocynkowane. Wszystkie połączenia z 
budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność uwzględniania 
zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. Wbudowanie elementów i 
segmentów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać elementy nośne budynku. 
Zakotwienia elementów i segmentów metalowych w budynku należy dokonywać w taki sposób, aby były 
zapewnione pewne przenoszenie sił na elementy nośne budynku. Szklenie elementów może nastąpić po ich 
całkowitym zamocowaniu umożliwiającym obciążenie szybami. 

5.3 Uszczelnienie połączeń z bryłą budowli 

Do tego celu należy stosować odpowiednie profile uszczelniające wykonane z EPDM. Jakość (cechy), wymiary 
oraz kształt profili uszczelniających musi odpowiadać przewidywanemu celowi ich zastosowania. Elastyczność 
w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z wymaganiami. Uszczelnione połączenia z budowlą 
należy utrwalić przez zastosowanie trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna 
musi w zakresie panującej temperatury tak szczelnie przylegać do powierzchni uszczelnionych elementów 
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konstrukcji i budowli, że przy dopuszczalnym rozszerzeniu elementów budowlanych i konstrukcyjnych nie może 
nastąpić jej oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PVC nie mogą stykać się z masami 
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiędzy konstrukcją i bryłą budowli za pomocą mas trwale 
plastycznych należy postępować ściśle według wytycznych producentów mas. Przy uszczelnianiu połączeń 
pomiędzy oknami oraz elementami fasad i bryłą budowli za pomocą folii uszczelniających należy postępować 
ściśle według wytycznych producentów. Jeżeli uszczelnienie takie wykonuje się przez przyklejanie folii, to 
należy przedtem usunąć ewentualne zanieczyszczenia i materiały obce z powierzchni klejonych. Należy przy 
tym przestrzegać wytycznych producentów folii. 

5.4 Spoiny i połączenia 

Wszystkie elementy wchodzące w skład bram muszą posiadać rozwiązania zapewniające całkowite 
zabezpieczenie w zakresie: 
 Hydroizolacyjności 
 Szczelności na podmuchy 
 Szczelności dźwiękowej 

5.5 Zabezpieczenia czasowe 

Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do wykonania czasowych zabezpieczeń ( np. 
elementów usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie nie może być wykonane w 
końcowej fazie, jak również elementów delikatnych z uwagi na zastosowane materiały lub obróbkę 
wykończeniową), jak również przywrócenia do pierwotnego stanu elementów budowlanych lub ich 
części, w wyniku powstałych uszkodzeń. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia 
wszystkich elementów wchodzących w skład jego prac, jak również dokona usunięcia gruzu 
powstałego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Za jakość materiałów odpowiada Wykonawca . Za wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od 
kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru. 
Połączenia elementów bramy garażowej z przylegającymi elementami budynku należy wykonać w sposób 
umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budynku i elementów budowlanych bez przeniesienia powstających 
obciążeń na elementy konstrukcji bramy. 
Montowane elementy muszą tworzyć jedną płaszczyźnie. Poziome płaszczyzny montażu należy odmierzać wg 
oznakowań naniesionych przez Kierownika Budowy i potwierdzonych przez Inspektora. 
Wszystkie połączenia z budynkiem musza spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli, z uwzględnieniem 
zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. 
Odchyłki od wymiarów liniowych nominalnych powinny mieścić się w klasie tolerancji “2” wg PN-EN 1529:2001; 
Odchyłki od prostokątności nie powinny być większe od podanych w normie PN-EN 1529:2001, dla klasy 
tolerancji “2”, Odchyłki płaskości powinny mieścić się w klasie tolerancji “2” wg normy PN-EN/1530:2001; 
Wygląd powinien być estetyczny , bez zabrudzeń, krawędzie powinny być proste , a ramy konstrukcyjne nie 
mogą być uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przylegać do odpowiednich powierzchni na całej swej 
długości. 
Podstawą oceny zgodności są : zakładowa kontrola produkcji, badania typu, badania okresowe produktu. 
Produkt dostarczony na plac budowy i zamontowany w budynku powinien być trwale oznakowany stalową 
tabliczką , na której powinny być umieszczone co najmniej następujące dane : 
 nazwa producenta 
 nr wyrobu 
 symbol przegrody 
 nr aprobaty technicznej 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atest ( świadectwo ITB ) dla bramy garażowej oraz dla systemu 
sterowania i zabezpieczeń, w zgodności z polskimi przepisami . 
Sterowanie i zamykanie musi być zgodne z projektem instalacji silnoprądowych i niskoprądowych dla budynku 
oraz zagospodarowania terenu. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 



Specyfikacja techniczna B-06.03.00 4

 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest 1 szt. z określeniem ceny jednostkowej wraz z zestawieniem okuć, układów 
dodatkowych montażowych. Cena ostateczna powinna zawierać cenę montażu oraz wykonania wszystkich 
połączeń z elementami budynku. Wszystkie elementy niezbędne do montażu oraz koszty połączeń 
wkalkulować w ceny jednostkowe części konstrukcyjnych. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

Odbiory należy przeprowadzać dla każdego elementu konstrukcyjnego systemu osobno. W protokole należy 
odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą do odbioru robót są badania 
obejmujące: 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
 sprawdzenie materiałów 
 sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń z budynkiem 
 sprawdzenie wymiarów 
Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów 
 protokoły odbiorów częściowych 
 zapisy w dzienniku budowy 
Przed przystąpieniem do odbioru wykonawca jest zobowiązany oczyścić od zewnątrz i od wewnątrz 
zmontowane elementy w celu dokonania odbioru całości systemu wraz ze sprawdzeniem jakości i 
prawidłowości wykonania i osadzenia elementów szklenia. 
Po dokonaniu odbioru Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie elementy w taki sposób by nie 
uległy uszkodzeniu na etapie dalszych prac budowlanych prowadzonych w budynku. 
Instrukcja dostarczana przez firmę przy odbiorze zamontowanego systemu zawiera opis obsługi ze 
sterowaniem. Obsługę gwarancyjną i serwisową zamontowanego systemu przeprowadzać zgodnie z 
zaleceniami dostawcy systemu na zasadach zawartych w warunkach gwarancji i umowie serwisowej. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w ST. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

W trakcie realizacji zlecenia obowiązują: 
 odpowiednie przepisy prawa budowlanego 
 odnośne normy budowlane 
 przepisy BHP 
Konstrukcje aluminiowe muszą być projektowane i wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Konstrukcje muszą spełniać odpowiednie wymogi określone w dokumentach dopuszczających je do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 
Karty katalogowe 
Instrukcje montażu producenta systemu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

POSADZKI PRZEMYSŁOWE 
 

B-07.00.00 

 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek przemysłowych dla projektu pt. „Budowa budynku garażowego z częścią 
gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
odbiór posadzek przemysłowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania 

Kompozycja posadzki betonowej utwardzonej powinna charakteryzować się następującymi cechami: 
 bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego, 
 dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne, 
 wysoką odpornością na ścieranie, 
 dużą wytrzymałością na zginanie i ściskanie, 
 małym skurczem. 

2.2 Wymagania szczegółowe 

 
Posadzka przemysłowa  
Projektuje się posadzkę betonową gr. 18 cm z betonu C25/30 zatartą na gładko wylewaną na podkładzie 
betonowym gr. 15cm z betonu C12/15. Posadzka zbrojona zbrojeniem rozproszonym i dołem siatką z prętów 
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#10 o oczku 12x12cm. Płytę posadzki należy dylatować, przez wykonanie nacięcia szerokości 4mm i 
głębokości 6cm. Szczeliny dylatacyjne wypełnić sznurem polipropylenowym oraz zabezpieczyć masą do 
uszczelnienia dylatacji posadzkowych. Płytę dzielić na pola o powierzchni nie większej niż 25m2. Pod podkład 
betonowy podsypka piaskowa zagęszczona gr. 30cm.    
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

3. Sprzęt 

Do wykonania posadzki z posypki_ utwardzającą stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez 
producenta materiałów oraz sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dla kontroli 
procesu technologicznego i wykonywanych prac Wykonawca winien posiada_ podstawowy sprzęt 
laboratoryjny. Podczas robót, wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas 
robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża 
betonowego. Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Niezbędny sprzęt do wykonania wcierki mineralnej wraz z impregnacją: 
 zacieraczki ręczne i samojezdne, 
 pędzel, wałek lub urządzenie do natrysku bezpowietrznego, 
 wolnoobrotowe mieszadło maks. 400 obrotów/minutę. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie materiałów musi również 
spełniać te warunki. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu posadzek utwardzanych 
posypkami korundowymi. 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonają niezbędnych ustaleń 
technologicznych. 
Podczas wykonywania prac związanych z utwardzeniem posadzki betonowej należy sporządzić protokół, 
w którym powinny być ujęte następujące dane: 
 warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 
 stan podłoża, 
 temperatura podłoża i otoczenia oraz materiału, 
 informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
 zużycie materiału na m2. 

5.2 Przygotowanie podłoża do wykonania posadzki 

Podłoże, czyli posadzka betonowa z betonu co najmniej B25 powinna być świeża, ale już na tyle utwardzona, 
że możliwe jest chodzenie po niej. 

5.3 Wykonanie posadzki 

Po osiągnięciu przez beton twardości umożliwiającej chodzenie po nim, należy rozsypać wcierkę. Mineralną po 
obrabianej powierzchni. Wysypywanie produktu odbywa się w sposób równomierny (w ilości 4-6 kg/m2 przy 
grubości warstwy ok. 3 mm) i ciągły bezpośrednio z worka na świeży beton, nigdy za pomocą łopaty, co 
powoduje utratę jednorodności nanoszonej warstwy. Tak powstała warstwa zaprawy zawierającej kruszywo 
twarde, absorbuje następnie wodę z wierzchniej strefy betonu nośnego. To z kolei prowadzi do dalszego 
obniżenia w tym obszarze wskaźnika wodno-cementowego i w konsekwencji do podwyższenia wytrzymałości i 
jakości posadzki. Wyżej opisany proces można zaobserwować w postaci ciemniejącej powierzchni w miarę 
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nasycania sie jej woda . Jednocześnie uaktywnione zostają specjalne dodatki w zaprawie, ułatwiające 
wcieranie w strukturę betonu nośnego za pomocą zacieraczki tarczowej lub skrzydełkowej. W końcowym etapie 
zacierania należy zwracać uwagę na to, aby nie przetrzeć zbyt mocno posadzki, gdyż mogą wystąpić drobne 
przebarwienia. W miejscach niedostępnych dla zacieraczki zacierać należy ręcznie. W żadnym przypadku 
jednak nie należy skrapiać powierzchni posadzki wodą, gdyż prowadzi to do jej przebarwień. 

5.4 Wykonanie impregnacji 

Wykonaną posadzkę należy dodatkowo uodpornić na ścieranie i zabezpieczyć przed wnikaniem do jej 
struktury olejów i innych zanieczyszczeń preparatem impregnującym nanoszonym pędzlem, wałkiem lub 
natryskowo w 1-2 procesach roboczych. Preparat ten przede wszystkim nie wpływa na wygląd zewnętrzny 
posadzki, gdyż jest przezroczysty oraz doskonale penetrując strukturę posadzki ma działanie wzmacniające i 
zabezpieczające przed wnikaniem oleju w posadzkę. 

UWAGA: 

Korundowe wcierki mineralne utwardzające wierzchnią warstwą posadzki powinny być wykonywane przez 
doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadające odpowiedni specjalistyczny sprzęt oraz duże 
doświadczenie. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez 
producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

6.2 Badania w trakcie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne. 
Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 
 materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 
 sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 
 obróbka i wykonanie prac, 
 udokumentowana kompetencja osób wykonujących posadzkę. 

6.3 Badania i kontrola po wykonaniu robót. 

Jakość wykonanego utwardzenia posadzki należy sprawdzić po zakończeniu wiązania betonu poprzez badanie 
wytrzymałości na odrywanie, ścieranie (tarcza Boehmego), twardość (wg skali Mohs’a, czy przesiąkliwość wody 
lub oleju. Jeżeli wszystkie wyniki badań zmieszczą się w normie to znaczy, że posadzka została wykonana z 
powodzeniem. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: m2. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

8.1 Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
 przygotowanie podłoża, 
 podłoże po utwardzeniu powierzchniowym, 
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 utwardzona powierzchniowo posadzka po jej zaimpregnowaniu. 

8.2  Odbiory po zakończeniu robót (po stwardnieniu całej powłoki ochronnej) 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inspektor 
zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy 
gdy: 
 zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją. 
 istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inspektor 
Nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych. 
Inspektor Nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Płatność za metr kwadratowy wykonanego utwardzenia powierzchniowego posadzki należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badali laboratoryjnych, z 
ewentualnymi potrąceniami. 
Cena jednostkowa wykonania utwardzenia powierzchniowego posadzki wg technologii przyjętej przez 
Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, obejmuje: dostarczenie materiałów, wykonanie robót  wg 
zakresu, oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów i sprzętu. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

 PN-B-02854:1996  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni    
    po posadzkach podłogowych. 

 PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-84/B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
 Z.U.A.T. 15/VIII.09  Posadzki z zastosowaniem żywic syntetycznych. 
  Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN 
 

B-08.00.00 
 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia ścian dla projektu pt. „Budowa budynku garażowego 
z częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach”. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia ścian. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

System ten to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiałów do docieplania ścian zewnętrznych budynków w 
technologii bezspoinowego systemu ociepleń (BSO). Jego wykonanie polega na przymocowaniu do ścian 
zaprawą klejącą i łącznikami płyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w 
zaprawie klejącej, a następnie wykończeniu całości tynkiem cienkowarstwowy. Tynki cienkowarstowe są 
oferowane w postaci masy gotowej do stosowania w szerokiej gamie kolorów i w różnorodnych fakturach. 
W skład zestawu materiałów systemu wchodzą: 
 Klej do przyklejania styropianu 
 Płyty ze styropianu lub wełny skalnej 
 Łączniki mechaniczne 
 Klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
 Siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2) 
 Preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki 
 Cienkowarstwowy tynk  
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 Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy  uszczelniające oraz inne 
materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji) uwzględnione przez Projekt Techniczny. 

2.2 Klej 

Parametry użytkowe zaprawy klejącej: 
 Temperatura stosowania: od+5°C do +25°C 
 Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C 
 Proporcje mieszania: 4,5-5,0 l wody na 25 kg kleju 
 Czas otwarty pracy: ok. 1,5 h 
 Spływ: < 0,12 mm 
Przyczepność: 
 Przyczepność do betonu: > 0,6 MPa 
 Do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 
Dane techniczne i własności produktu: 
 Konsystencja: suchy proszek 
 Kolor: szary 
 Gęstość nasypowa: ok. 1,60 kg/dm3 

2.3 Styropian 

W systemach docieplania ścian zewnętrznych należy stosować płyty styropianowe spełniające następujące 
wymagania: 
 Płyty ze styropianu samogasnącego (zgodnie z aprobatą techniczną) 
 Od EPS 60 do EPS 80 według PN-EN-13163:2004  
 Zwartej strukturze 
 Wymiarach powierzchniowych nie większych niż 600x1200 mm (dopuszczalne odchyłki +/- 2 mm) 
 Grubości nie większej niż 200 mm 
 Powierzchniach szorstkich 
 Krawędziach prostych, ostrych, bez wyszczerbień 
 Sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleń (określony przez 

producenta styropianu). 

2.4 Wełna skalna 
W systemach docieplania ścian zewnętrznych p.poż. należy stosować płyty z wełny skalnej  
Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162 

2.5 Łączniki mechaniczne 

Kołek składa się z dwóch zasadniczych elementów: korpusu z talerzem dociskowym i trzpienia.  
W zależności od używanego do ocieplania materiału, należy dobrać średnicę talerza dociskowego. Są trzy 
podstawowe średnice: 60, 90, 120 mm. Kołki z talerzami 90 i 120 mm zalecane są przede wszystkim do 
mocowania płyt z wełny mineralne. Talerze średnicy 60 mm stosuje się do styropianu, choć ITB dopuszcza ich 
stosowanie do wełny. Powierzchnia talerza powinna być dość szorstka, aby zapewnić jak najlepszą 
przyczepność zaprawy. Trzpieniem może być gwóźdź wbijany lub wkręt. 
Koszulki kołków wykonane są z polimerowych tworzyw sztucznych. Oprócz tworzyw sztucznych, trzpienie 
wykonane są ze stali stopowej. Jako zabezpieczenie antykorozyjne najczęściej daje się podwójną powłokę 
cynkową (aby zapobiec powstawaniu mostków termicznych, łby metalowych trzpieni powleka się tworzywem).  

2.6 Siatka z włókna szklanego 

 Rodzaj splotu: gazejski 
 Masa powierzchniowa: 145 g/m2  
 Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm ± 5 %  
 Długość: 50m ± 5 %  
 Szerokość: 1,0 m ± 5 %  
 Nasączenie żywicą: 18 - 20 %  
 Siła zrywająca: 1500(N/50mm) 
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2.7 Preparat gruntujący 
Parametry użytkowe podkładu: 
 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
 Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C 
 Czas schnięcia jednej warstwy: 24 h 
Dane techniczne i własności produktu: 
 Konsystencja: ciecz 
 Kolor: biały lub zbieżny z kolorystyka tynków akrylowych 
 Gęstość objętościowa: ok. 1,35 kg/dm3 

2.8 Cienkowarstwowy tynk 
Parametry użytkowe masy tynkarskiej: 
 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
 Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C 
 Gęstość objętościowa: ok. 1,65 kg/dm3 
 Grubość tynku: zgodnie z granulacją kruszywa 
 
Wytyczne projektowe: 
 Cokół - tynk cienkowarstwowy żywiczny 

2.9 Materiały pomocnicze 
Listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające oraz inne materiały do wykończenia miejsc 
szczególnych elewacji. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót posadzkarskich powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z 
mieszadłem koszykowym, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, paca ze stali nierdzewnej, wiertarka 
udarowa, młotek budowlany, paca z gruboziarnistym papierem ściernym, pędzel lub wałek malarski, paca ze 
stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnię obrabianą i usuwania nadmiaru masy, krótka paca z 
plastiku do wyprowadzania wzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

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. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do docieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny 
stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i 
chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 
niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy dzień 
wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem. Przed 
przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta 
polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i 
ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w 
warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest 
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oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko 
penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik 
negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii podłoża tj. równości 
powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy 
prac ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu. W przypadku występowania 
niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie 
nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Większe nierówności (ponad 3 cm) można 
zlikwidować jedynie poprzez przyklejenie wyrównującej warstwy z płyt styropianowych. Przy czym, połączenie 
pomiędzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno być wykonane na ciągłej warstwie zaprawy klejącej. Należy 
jednak pamiętać, iż łączna grubość zastosowanego styropianu nie może przekroczyć 20 cm. W uzasadnionych 
przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się 
zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego 
wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z podłożem 
/np. odparzone tynki/ i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności 
ścian i brak odpowiedniego przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki, z odpadnięciem 
docieplenia od ściany włącznie.  

5.2 Przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych do podłoża 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych (przy zewnętrznym 
odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Należy przed tym 
wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę 
wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo 
istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości 
zakotwienia łączników. 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo-punktową" czyli na 
obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10 cm. 
Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie 
wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć 
8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, 
a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. 
Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu 
i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa 
klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie 
przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku 
niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją 
ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. 
Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 
układu spoin pionowych. 
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych (minimum 4 szt./m2). 
Do mocowania płyt styropianowych do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy 
czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. 
Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w 
warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie 
trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W związku z tym, iż 
przy ścianach szczytowych i w strefach narożnych budynku występuje większe ssanie wiatru, w miejscach tych 
należy zastosować większą ilość łączników mechanicznych. 
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu zaprawy 
klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną 
powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Po operacjach szlifowania każdorazowo 
należy usunąć pozostały pył. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej 
elewacji. 
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5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona także 
podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji 
z podłożem (nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt styropianowych). 
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności 
powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią 
operację słońca i wiatru. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i 
bezpośrednio po nich. Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem 
temperatury poniżej +5°C do czasu związania. Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji 
stanowiącym odrębną całość w jednym etapie wykonawczym. 
Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) 
płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. 
Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu 
zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i 
całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy 
niż 10cm. W przypadku pozostawienia nierówności na wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki nanieść 
drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej 
powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i 
drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione 
przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze względu na 
niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, należy stosować dwie 
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina 
powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku jest 
utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. 
Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza 
się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze zwaną 
"siatką pancerną". Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 

5.4 Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku 

Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy 
uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W 
miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych 
odmiennym sposobem pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do 
powstania rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego. 

5.5 Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpowiednim preparatem 
gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48h od jej 
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po 
zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w 
warunkach optymalnych). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku. 
Grunty należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotką, lub wałkiem. 
Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do 
tego celu pacy ze stali nierdzewnej, następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa 
zawartego w masie. Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską 
pacą z plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zależności 
od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania, 
trzeba osłonić. Prac tynkarskich nie należy wykonywać podczas działania wiatru. 
Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i 
podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt wysoka wilgotność i za niska temperatura 
powodują znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach 
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nie narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie 
wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. 
Po nałożeniu na podłoże "świeży" tynk należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami 
atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C . 
Podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu, zaleca się zabezpieczenie 
rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników 
zewnętrznych. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzeniu podlega między innymi: 
 Zgodności z dokumentacją projektową 
 Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
 Prawidłowości przygotowania podłoży 
 Przyczepności tynków do podłoża 
 Grubości tynku 
 Wyglądu powierzchni tynku 
 Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
 Wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru końcowemu wg zasad podanych powyżej. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 
Płatność dokonywana jest na podstawie ilości wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
 Prace przygotowawcze (obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i rusztowań) 
 Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie 
 Przyklejenie płyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawą klejącą 
 Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża  
 Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem ściernym 
 Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego 
 Zagruntowanie podłoża 
 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
 Ewentualne malowanie tynku 
 Prace końcowe i porządkowe. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. Przepisy związane 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)  

    produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
 PN-EN-13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości mechanicznych  

    siatek z włókna szklanego. 
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 PN-EN-13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie przyczepności  między  
    warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną, a materiałem do  izolacji cieplnej. 

 PN-EN-13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy  
    ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja 

 Instrukcja ITB 334/2002 ”Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku”  
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
 PN-91/B-101102 Farby do elewacji budynków. Wymagania ogólne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA  
 
 

B-09.01.00 
 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem profilowaniem i zagęszczeniem podłoża dla projektu pt. 
„Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
profilowania i zagęszczania podłoża występującego przy realizacji obiektu. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 
Nie występują. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

3. Sprzęt 
Do wykonania koryta należy stosować: 
 sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta (równiarki samojezdne, spycharki 

uniwersalne). 
 drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć 

zastosowania. 
 walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczonej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne do 

zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu. 
 lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót lub nie 
będące w dobrym stanie technicznym, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
Rodzaj, typ i ilość sprzętu powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 
Jeżeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przeznaczony jest na odkład, to może być on wywożony 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wyznaczenie koryta. 
Wytyczenie koryta powinno być zgodne z dokumentacją projektową i tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 
Profil koryta powinien być wyznaczony za pomocą palików i szpilek odpowiednio zamocowanych i 
utrzymywanych w czasie robót. 
Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie  większych niż co 10 m. 

5.2 Wykonanie koryta 
Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 
odspojenia. W przypadku gruntów spoistych należy stosować spycharki uniwersalne oraz cięższe typy 
równiarek. 
Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku gdy np. zbyt mała szerokość koryta nie pozwala na 
zastosowanie maszyn lub zakres robót jest mały - za zgodą Inspektora Nadzoru 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 
sposób zagospodarowany zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru 

5.3 Profilowanie podłoża. 
Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. 
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.  
Następnie należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od projektowanych.   
Przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża należy jego powierzchnię dogęścić 3 - 4 
przejściami średniego walca  stalowego lub gładkiego lub inny sposób zaakceptowany przez  Inspektora 
Nadzoru. Do mechanicznego profilowania podłoża należy używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 

5.4 Zagęszczanie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu należy podłoże zagęścić walcami gładkimi stalowymi lub ubijakami 
mechanicznymi w miejscach dla innego sprzętu trudno dostępnych, lub innym sprzętem zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez badanie wskaźników zagęszczenia zgodnie 
z BN-77/8931-12. 
Minimalne wartości wskaźników zagęszczenia podano w Tablicy 1. 
Wilgotność gruntu podczas zagęszczania nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż -20 %, 
+10 %. 
  
Tablica 1.  
Minimalne wartości wskaźników zagęszczenia podłoża [ Is ]. 
Strefa korpusu                Minimalna wartość Is dla dróg: 
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 dla dróg 
ekspresowych 

o ruchu ciężkim i 
 bardzo ciężkim  ≥ KR  3 

o ruchu mniejszym od  
ciężkiego <KR 3 

górna warstwa o grubości 20 cm       1,03             1,00                  1,00 

na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
terenu lub robót ziemnych 

 
      1,00 

 
            1,00 

 
                 0,97 

 
W przypadku, gdy materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia za pomocą 
oznaczenia wskaźników zagęszczenia [Is], kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg. PN-S-02205 oraz obliczyć 
wskaźnik odkształcenia Io ze wzoru: 
Powinien być spełniony warunek: 
 
                                        E2 
                             Io =  -----                                      
                                        E1 
 
w którym:   E1 – pierwotny moduł odkształcenia oznaczony w pierwszym obciążeniu 
                          badanego podłoża w korycie 
 
                   E2 – wtórny moduł odkształcenia oznaczony w powtórnym obciążeniu badanego 
                           podłoża w korycie. 
 
Ocena zagęszczenia: 
 
Wskaźnik odkształcenia Io nir powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 

- przy wymaganej wartości  Is ≥  1,00    - 2,2 
- przy wymaganej wartości  Is <  1,00    - 2,5 

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin zwięzłych, 
iłów)  - 2,0 

c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0 

d) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,0 
 
Jeżeli wartości wskaźnika Is lub Io nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości Is lub Io. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Kierownikowi Projektu. 
 
Ocena nośności podłoża w korycie. 
 
Oceny nośności podłoża w korycie dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 za 
pomocą obniżenia statycznego płytą o średnicy 300 mm wg. PN-S-02205. 

 
Minimalne wartości wtórnych modułów odkształcenia podaje Tablica 2. 
 
Tablica 2. 
Minimalne wartości wtórnych modułów odkształcenia E2 w podłożu koryta, w MPa. 

                                           Minimalny moduł wtórny E2, MPa 

dla dróg ekspresowych dla dróg o ruchu ciężkim 
i b.ciężkim KR3-KR6 

dla dróg o ruchu mniejszym od 
ciężkiego 

                 120                    120                100 

5.5 Utrzymanie koryta 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie doczasu rozpoczęcia 
wykonywania podbudowy. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badania w czasie robót. 
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  i zagęszczenia podłoża w 
korycie podaje tablica 3.           

 
Tablica 3. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów koryta 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

       Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

   1. Szerokość koryta co 50 m 

   2. Równość podłużna co 50 m   

   3. Równość poprzeczna co 50 m   

   4. Spadki poprzeczne  co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 miejscach na odcinkach 
łukowatych 

   5. Rzędne wysokościowe na wszystkich hektometrach oraz na łukach pionowych 

   6. Zagęszczenie 
 
a) oznaczone za pomocą    
       wskaźnika zagęszczenia 
b) oznaczone metodą  

obciążeń płytowych 

  
 
 
1 badanie na 1000 m2 
 
1 badanie na 5000 m2 

  7. Wilgotność gruntu w podłożu 1 raz na każdej dziennej działce roboczej 
 
6.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża). 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może się  różnić od szerokości           projektowanej o więcej  niż  

± 5 cm.  
 
6.1.3. Równość koryta  (profilowanego podłoża). 
Równość podłoża w profilu podłużnym i poprzecznym. 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. 
 Nierówności nie mogą  przekraczać 20 mm.  
 
6.1.4. Spadki poprzeczne. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża  powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją  ± 0,5 %. 
 
6.1.5. Rzędne wysokościowe. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.  
  
6.1.6. Zagęszczenie i nośność.  
Wskaźnik zagęszczenia koryta  i wyprofilowanego podłoża określony wg PN-S-02205 nie powinien być 
mniejszy od  podanego w Tablicy 1. 
 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się  porównanie  wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, [Io]  określonych zgodnie z normą PN-S-
02205, nie powinien  być większy od wartości podanych w pkt. 5.5. 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność gruntu  podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20 % do +10 %. 
Wilgotność zagęszczonego gruntu w podłożu należy badać co najmniej  1 raz na każdej dziennej działce 
roboczej. 
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Nośność: wtórny moduł odkształcenia E2 nie powinien być mniejszy od wartości podanych w Tablicy 2. 
Badania zagęszczenia i nośności należy wykonywać z częstotliwością podaną w Tablicy 3. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 wykonanego koryta, podano w SST: 
 prace pomiarowe i  roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie  pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
 PN-EN 13036-6:2008   Właściwości nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań. Część :     

    Pomiary poprzecznych i podłużnych profili w zakresie fali równości i mega tekstury.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE  

 
 

B-09.02.00 
 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej i odcinającej dla projektu pt. 
„Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach”. 

Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
warstwy odsączającej i odcinającej występującej przy realizacji obiektu. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały oraz źródła ich poboru powinny być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi Projektu wyniki badań 
laboratoryjnych proponowanych materiałów oraz reprezentatywne próbki tych materiałów pobrane w obecności  
Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.  

2.2 Rodzaje materiałów. 
Materiałami przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

- piaski 
- żwir i mieszanka,  pospółka 
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2.3 Wymagania dla kruszywa.  
Kruszywa do wykonana warstwy odsączającej powinny spełniać  następujące  warunki:  
a/ szczelności,  określony zależnością:  

             D15
  ≤ 5 

             d85  
             gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziarn warstwy odsączającej.  
                         d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziarn gruntu podłoża.  
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej 
 
b/ zagęszczalności, określony zależnością:  
       

             U = d60
  ≥ 5  

                    d10  
             gdzie: U    - wskaźnik różnoziarnistości  
                      d60     - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego warstwę  
                                 odsączającą.  
                      d10    - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego warstwę  
                                 odsączającą.  
Wyjątkowo, za zgodą Zamawiającego, do wykonywania warstwy odsączającej mogą być stosowane  materiały 
o wskaźniku różnoziarnistości co najmniej U = 3,5, jednak zapewniające możliwość uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia Is warstwy co najmniej równego 1,00 wg normalnej próby Proctora [PN-88/B-04481 i badanego 
wg normy PN-77/8931-12]. 
Piasek stosowany do wykonywania  warstw odsączających powinien spełniać wymagania  normy PN-B-11113 
dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających powinny spełniać  wymagania normy PN-
B-11111, dla klasy I i II. 

2.4  Składowanie materiałów. 

Składowanie kruszywa. 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem  i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.5 Woda.  
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, nie może wydzielać zapachu gnilnego ani nie 
posiadać zawiesiny.  
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  

2.6 Źródła materiałów.  

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z odpowiednim  wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót.  
Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi Projektu wyniki badań laboratoryjnych określone w pkt. 2.1.1. i 
reprezentatywne próbki materiałów.  
Źródła materiałów wymagają akceptacji Kierownika Projektu.  
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Tablica 1. 
Wymagania dla piasku na warstwę odsączającą. 
Lp. Wyszczególnienie właściwości                           G a t u n k i 

                1              2 
 1. Zawartość ziarn < 0,075 mm, % nie więcej niż                 1              5  
 2. Wskaźnik piaskowy nie mniej niż               75            65 
 3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % nie więcej niż                0,1              0,1 
 4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 
 5. Wskaźnik wodoprzepuszczalności, m/dobę , nie 

mniejszy niż 
               8,0              8,0 

 
Tablica 2. 
Wymagania dla żwiru i mieszanki na warstwę odsączającą 
Lp.                   C e c h y            Nie więcej niż, % 

     klasa I      klasa II 
    1 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

- całkowita 
- wskaźnik jednorodności ścierania 

 
           25 
           25 

 
          35 
          30 

    2 Nasiąkliwość              1                 2,5 
    3 Mrozoodporność              2,5             5 
    4 Zawartość ziarn nieforemnych            15           25 
    5 Zawartość ziarn słabych i zwietrzałych             7           10 
    6 Zawartość zanieczyszczeń obcych             0,1             0,2 
    7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych      barwa nie ciemniejsza niż  

                   wzorcowa 
    8 Wskaźnik piaskowy   1)           75           65 
 1)    Dotyczy mieszanek 
 
UWAGA – W przypadkach technicznych uzasadnionych dopuszcza się w porozumieniu z odbiorcą  produkcję  
                   mieszanek o innym wskaźniku piaskowym niż podany w tablicy 2. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałówt podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

3. Sprzęt 
Do wykonania warstw odsączających stosuje się: 
 równiarki, 
 walce dostosowane do rodzaju kruszywa i do wielkości zagęszczanej powierzchni oraz ubijaki 

mechaniczne i płyty wibracyjne do zagęszczenia w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu,  
 drobny sprzęt ręczny do rozkładania i profilowania ręcznego  w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny nie 

może mieć zastosowania lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podłoża. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w SST 
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Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
Wszelkie koleiny i miejsca wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być 
naprawione i zagęszczone.  

5.2 Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej  grubości, przy użyciu równiarki z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej o grubości powyżej 20 
cm, to wbudowanie kruszywa  należy wykonać dwuwarstwowo.  Rozpoczęcie układania każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze przez Kierownika Projektu warstwy poprzedniej.  
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 
na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczenia. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej  krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej  krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca  powinna być   zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia  wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 według 
normalnej próby Proktora, przeprowadzonej według PN-B-04481.  Wskaźnik zagęszczenia należy określić 
zgodnie z BN-77/8931-12.  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02  lub PN-S-02205. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania  powinna być równa wilgotności  optymalnej z tolerancją od –20 % 
do +10 % jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  

5.3 Odcinek próbny. 

Jeżeli zachodzi potrzeba, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać 
odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 

zagęszczeniu, 
 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu,  jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy odsączającej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. 

5.4 Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym 
stanie.  
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po  wykonanej warstwie odsączającej z geowłóknin. 
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 
warstwy nawierzchni.  
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy odsączającej obciąża Wykonawcę robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót.. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać  badania kruszyw  przeznaczonych do 
wbudowania a wyniki tych  badań przedstawić Kierownikowi  Projektu.   
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości  kruszyw określone w pkt. 2.3. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać  badania kruszyw przeznaczonych do 
wbudowania a wyniki tych  badań przedstawić Kierownikowi  Projektu.   
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości  kruszyw określone w pkt. 2.3. 
 

6.3 Badania w czasie robót i po zakończeniu robót.  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Częstotliwość i zakres badań przy wykonywaniu warstwy odsączającej podane w  tablicach 3 i 4.  
 
Tablica 3. 
Częstotliwość oraz zakres badań kontrolnych kruszyw  w czasie robót. 
Lp. Wyszczególnienie badań                      Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia warstwy 
odsączającej    przypadająca na 1 
badanie                                                  

   1. 
   2. 
   3. 

Uziarnienie kruszywa. 
Wilgotność kruszywa. 
Zawartość zanieczyszczeń obcych                                    
i organicznych 

 
                         2 

 
          600 m2 

   4. Zagęszczenie warstwy 
 
1 wskaźnik zagęszczenia Js 
 

 
 
                        2 
   

 
 
         600 m2 

b) moduły odkształcenia                               nie rzadziej niż 1 raz na 600 m2 

Przy każdej zmianie kruszywa lub zmianie źródła poboru materiału należy wykonać badania pełne określone  
w pkt. 2.3. 
 
Tablica 4. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej dotyczących cech geometrycznych. 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
       Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

   1. Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
   2. Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
   3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
   4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
   5. Rzędne wysokościowe w osi jezdni i na jej krawędziach co 100 m 
   6. Ukształtowanie osi w 

planie  *) 
w osi jezdni i na jej krawędziach co 100 m 

   7. Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych.  
                                                                          
6.3.2. Szerokość warstwy. 
Szerokość warstwy nie może się  różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
 
6.3.3. Równość warstwy. 
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą,  zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą  przekraczać 20 mm.  
 
6.3.4. Spadki poprzeczne. 
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją  ± 0,5 %. 
  
6.3.5. Rzędne wysokościowe. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 
cm i -2 cm.  
 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi  projektowanej o więcej niż ±5 cm.  
 
6.3.7. Grubość warstwy. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z  tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej  10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.                                                                        
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej Is, określony wg BN-77/8931-12  nie powinien być min. od 1,00. 
Jeżeli jako kryterium  zagęszczenia warstwy stosuje się  porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-
02, nie powinna być większa od 2,2. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy, podano w SST: 
 prace pomiarowe i oznakowanie robót , 
 zakup, dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o projektowanej 

grubości,         
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 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  
 utrzymanie warstwy,  
 badania i pomiary kontrolne. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 PN-88/B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
 PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń  obcych.  
 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Oznaczenie  składu ziarnowego.  
 PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgotności.  
 PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Oznaczenie  zawartości zanieczyszczeń  organicznych.  
 BN-B-11111           Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: żwir i mieszanka. 
 PN-B-11113           Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
 BN-68/8931-04      Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
 BN-77/8931-12      Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
 PN-S-02205           Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 BN-76/8950-03      Obliczenie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie uziarnienia i   

              porowatości. 
 BN-64/8931-02         Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i  

               podłoża przez obciążenie płytą. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
B-09.03.00 

 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt. „Budowa budynku 
garażowego z częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie występujących przy realizacji obiektu. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

2.2 Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 
  1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę  
         jednowarstwową 
  1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.2.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie właściwości 

Kruszywa łamane Badania 

  zasadnicza pomocnicza  
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2  do 12 PN-B-06714-15 
2 Zawartość nadziarna,  % (m/m), nie więcej niż 

5 10 
PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 
35 40 

PN-B-06714-16  

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, % od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej 
niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

 
35 
 

30 

 
50 
 

35 

 
 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 
3 5 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niż 

 
- 

 
- 

PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 

PN-B-06714-28 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy 
niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
80 

120 

 
60 
- 

 
PN-S-06102 
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2.2.3. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 
 żwir i mieszankę wg PN-B-11111, 
 piasek wg PN-B-11113. 
2.2.4. Materiał na warstwę odcinającą 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 
 piasek wg PN-B-11113, 
 miał wg PN-B-11112, 
 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
2.2.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
 cement portlandzki wg PN-B-19701, 
 wapno wg PN-B-30020, 
 popioły lotne wg PN-S-96035, 
 żużel granulowany wg PN-B-23006. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Nadzór Inwestorski. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. 
2.2.6. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałówt podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 
w milimetrach, 
d85 -  wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
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Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 
wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50   ≤  1,2  (2) 

w którym: 
d50 -  wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Nadzór Inwestorski. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W 
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.4 Odcinek próbny 

Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Nadzór 
Inwestorski.  
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5.5 Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Nadzoru Inwestorskiego, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi Inwestorskiemu w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej ST. 

6.2 Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.2.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu. 
6.2.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

6.2.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2.2. 
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1.6 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Nadzoru Inwestorskiego. 

6.3 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
400 m2 
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na 
jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o 
co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.3.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm, -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
 dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.3.8. Nośność podbudowy 
 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
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Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 
mniejszym  

Wskaźnik 
zagęszczenia IS   nie 

mniejszy niż  

Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 

100 

120 
140 
180 

 

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.3 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Nadzoru Inwestorskiego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Nadzór Inwestorski. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
podano w SST: 
 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
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 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
 PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
 PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
 PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 
B-09.03.01 

 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru podbudów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt. 
„Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót objętych SST podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania 
ogólne” pkt 1.3. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. 
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania 
niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni 
narzutowych albo surowca skalnego. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2 Wymagania dla materiałów 

 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
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Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne”, pkt 2.2.1. 
2.2.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. Wymagania ogólne”, pkt 2.2.2. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 5.1. 

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 
20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi ST, zgodnie z 
PN-S-06102. 

5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.4 Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w 
ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5 Utrzymanie podbudowy  

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 
”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 6.1. 

6.2 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 6.1 
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6.3 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

Normy i przepisy związane podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania 
ogólne” pkt 10. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 
B-09.03.02 

 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt. „Budowa 
budynku garażowego z częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót objętych SST podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania 
ogólne” pkt 1.3. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2 Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne”, pkt 2.2.1. 
2.2.2. Właściwości kruszywa 
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Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. Wymagania ogólne”, pkt 2.2.2. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 5.1. 

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 
20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi ST, zgodnie z 
PN-S-06102. 

5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.4 Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w 
ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5 Utrzymanie podbudowy  

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 
”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 6.1. 

6.2 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 6.1 
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6.3 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST ”Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

Normy i przepisy związane podano w ST ”Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania 
ogólne” pkt 10. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE 
 

B-09.04.00 
 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru krawężników i obrzeży betonowych dla projektu pt. „Budowa budynku garażowego z 
częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach”. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
krawężników i obrzeży betonowych występujących przy realizacji obiektu. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Zaprawa cementowo-piaskowa. 
Zaprawa cementowo-piaskowa według PN-90/B-14501 może zawierać dodatki uplastyczniające i 
uszczelniające. Zaprawy produkuje się z cementów portlandzkich marek 25, 35, 45 oraz hutniczych 25 i 35. Do 
zalewania spoin między krawężnikami należy stosować zaprawy cementowe. Czas użycia zaprawy do chwili 
zmieszania składników z cementem i wodą nie powinien przekraczać 5 godzin. Skład zaprawy cementowo-
piaskowej 1:2. 

2.2 Beton. 
Podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości krawężnika jest jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości 
i trwałości. Jakość ta może być zapewniona po spełnieniu warunków i wymagań odnośnie składników oraz 
składu mieszanki betonowej, właściwego jej przygotowania i zagęszczenia oraz pielęgnacji betonu. Beton do 
wykonania ławy pod krawężnik musi spełniać następujące wymagania według PN-88/B-06250: 
 wytrzymałość klasy B15 
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 nasiąkliwość nie większą niż 5%, 
 wodoszczelność nie mniej niż W4, 

2.3 Podsypka cementowo-piaskowa 
Skład mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosić 1:4. 

2.4 Kruszywo. 
Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować kruszywo (piasek) wg PN-79/B-06711. 
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw. 

2.5 Cement. 
Cement do produkcji betonu na ławę, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-piaskowej 
powinien odpowiadać PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005, 
Warunki dostawy. 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem musi być 
zatwierdzona przez Inżyniera. 

2.6 Woda. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 

2.7 Krawężniki i obrzeża betonowe. 
Krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04, 
Obrzeże betonowe – na połączeniu nawierzchni chodnika z nawierzchnią trawiastą oraz opaski z kamienia z 
nawierzchnią trawiastą zastosowano obrzeże betonowe o wymiarach 100x30x8cm 
Krawężnik betonowy – na połączeniu nawierzchni drogi z nawierzchnią trawiastą zastosowano krawężnik 
betonowy o wymiarach 15x30x100cm 
Obrzegowanie betonowe – na połączeniu nawierzchni placu manewrowego z klombem przy wejściu głównym 
do budynku zastosowano obrzegowanie betonowe o wymiarach 10x10x18cm 
Palisady – na połączeniu nawierzchni chodników z powierzchniami z kamienia ozdobnego oraz trawy wewnątrz 
klombu zastosowano palisady betonowe prostokątne  o wymiarach 12x18cm i długości 60cm oraz 80cm 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania obrzeży powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu: 
 ubijaki o ręcznym prowadzeniu,  
 wibratory samobieżne, 
 płyty ubijające przeznaczone do zagęszczania podłoża, 
Pozostałe prace wykonane ręcznie. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 
Do transportu można przekazywać krawężniki, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 marki. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ławy betonowe. 
Wymiary ławy betonowej powinny być zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inżyniera. Tolerancja wymiarów 
może wynosić: 
 dla wysokości (grubości) ± 10% wysokości projektowanej, 
 dla szerokości ± szerokości projektowanej, 
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Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych 
należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą BN-
66/6771-04. Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyc przed zalaniem ich 
bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150÷170 °C. 

5.2 Krawężniki betonowe. 
W przekroju poprzecznym ulicy światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 12 cm. W przypadkach 
wyjątkowych światło krawężnika może być zaniżone do 6 cm lub podwyższone do 16 cm. Niweleta podłużna 
powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi. Tylna ściana krawężnika od strony chodnika 
powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Szerokość spoin 
nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny wypełnia się zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 
1:2. W planie na łukach ustawia się krawężniki łukowe lub krawężniki krótkie odpowiednio docięte. Do 
promienia 15 m można ustawiać krawężniki proste. Ustawienie krawężników na ławach betonowych wykonuje 
się na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 

5.3 Obrzeża betonowe. 
Obrzeża betonowe winny być ułożone na podsypce piaskowej grubości 5 cm. W przekroju poprzecznym światło 
obrzeża od strony chodnika i pobocza powinno wynosić 2-5 cm. Niweleta podłużna powinna być zgodna z 
niweleta chodnika. Tylna ściana obrzeża od strony pobocza powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 
1 cm. Spoiny wypełnia się zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Rodzaje badań. 
Badania polegają na sprawdzeniu wykonania krawężników pod względem jakości i zgodności z niniejszymi ST i 
normami. Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania: 
Przed ustawieniem krawężników należy dokonać odbioru ław. Badanie ław przeprowadza się na każde 100 m 
gotowej ławy: 
 Wysokość (grubość) ław mierzona w 2 punktach na 100 m może mieć tolerancję jak podano w pkt. 5.1. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się w 2 punktach na 100 m przy pomocy trzymetrowej łaty 

może wykazywać prześwit nie większy jak 1 cm, 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm. 
Badanie krawężników przeprowadza się również na każde 100 m gotowego krawężnika: 
 dopuszczalne odchylenie linii krawężnika od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 1 cm, 
 dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety drogi może wynosić ± 1 cm, 
 prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
 spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość, 
Badania polegają na sprawdzeniu wykonania obrzeży pod względem jakości i zgodności z niniejszymi ST i 
normami. Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania, które przeprowadza się na każde 100 m 
gotowego obrzeża: 
 dopuszczalne odchyłki linii obrzeża od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 1 cm, 
 dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety chodnika może wynosić ± 1 cm, 
 prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
 spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: m 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8. Odbiór robót 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanych elementów bez hamowania postępu robót. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki 
pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru obrzeż dokonuje Inżynier na podstawie 
wyników badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin. Inżynier zleci 
Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 
 zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne ze Specyfikacjami, koszty tych badań pokrywa 

Wykonawca, 
 istnieją jakiekolwiek wątpliwości robót lub rzetelności badań Wykonawcy, koszty tych badań ponosi 

Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek, 
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę na 
nowe wadliwie wykonanych krawężników, według zasad określonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty 
poprawkowe i wymianę na nowe wadliwie wykonane krawężniki Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inżynierem. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w ST. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 PN-79/B-06711    Kruszywo mineralne. Piaski i zaprawy. 
 PN-88/B-30000    Cement portlandzki. 
 PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-88/B-30005    Cement hutniczy. 
 PN-88/B-32250    Woda do celów budowlanych. 
 BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Wspólne wymagania i badania. 
 BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Wspólne wymagania i badania. Krawężniki 

i obrzeża chodnikowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

NAWIERZCHNIE ŻWIROWE 
 

B-09.05.00 
 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 
żwirowych dla projektu pt. „Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nawierzchni żwirowych występujących przy realizacji obiektu. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Materiały do nawierzchni żwirowych 
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna  mieścić się w 
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w 
tablicy 1. 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu: 
 od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
 od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
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Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 
oczek 

kwadratowych 
sita 

nawierzchnia jednowarstwowa lub 
warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 
0 - - - 100 

20 - - 100 67 
12 - 92 88 54 
4 86 64 65 30 
2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 
0,075 15 8 12 3 

  
  

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

2. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
 koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
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 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 
profilowania, 

 sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do 
wymieszania mieszanki optymalnej, 

 przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do 
równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 

 walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
 walców wibracyjnych. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wykonanie nawierzchni żwirowej 
5.1.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
a)     wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.1, 
b)    wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.1, 
c)     wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481. 
5.1.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 
rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.: 
a)     dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm, 
b)    dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) od 10 
do 16 cm. 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie 
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym 
spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 i BN-77/8931-12. 
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W 
przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy 
osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć 
określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub 
powietrzny). 
Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 

5.2 Utrzymanie nawierzchni żwirowej 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po 
wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników 
przewoźnych. 
Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej szerokości, 
w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie 
ustawienie zastaw. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli 
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mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej 
mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do produkcji 
mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.2 Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej  podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie  co 100 m oraz w punktach głównych łuków poziomych 

2 Rzędne wysokościowe co 100 m 

3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych łuków 

poziomych 

6 Szerokość  10 pomiarów  na 1 km 

7 Grubość 10 pomiarów  na 1 km 

8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 

 
6.2.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.2.3. Rzędne wysokościowe  
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż 
+1 cm i -3 cm. 
6.2.4. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 
mm. 
6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.2.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 i +10 cm. 
6.2.7. Grubość warstw 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.3 Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów wykonanych co 
najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją 
projektową. 
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Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadków 
od spadków projektowanych nie powinno być większe niż ± 0,1%, przy zachowaniu zgodności z 
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 

6.4 Zagęszczenie nawierzchni 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia 
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni 
można wykonywać dowolną metodą. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Nadzoru 
Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 

odsączającej, 
 dostarczenie materiałów, 
 dostarczenie i wbudowanie mieszanki  żwirowej, 
 wyrównanie do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie poszczególnych warstw, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
 PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
 PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ZIELEŃ 
 

B-10.00.00 
 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zieleni dla projektu pt. Budowa budynku garażowego z 
częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 
 sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach, 
 wykonaniem kwietników. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1 Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
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2.2 Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do 
wyrobu kompostu - PN-G-98011. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami 
z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być 
stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 
kompostu z glebą. 

2.3 Materiał roślinny sadzeniowy 
Drzewa i krzewy 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczone, tzn. 
muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 
 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych, 
 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 

przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
Wady niedopuszczalne: 
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
2.3.1. Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01. Dostarczone sadzonki powinny być 
oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 
Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 
 rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i 

niezwiędnięte, 
 pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 
Niedopuszczalne wady: 
 zwiędnięcie liści i kwiatów, 
 uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 
 oznaki chorobowe, 
 ślady żerowania szkodników. 
Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. 



Specyfikacja techniczna B-10.00.00 3

Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio 
przed sadzeniem. 
Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. 

2.4 Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.5 Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
 pił mechanicznych i ręcznych, 
 drabin, 
 podnośników hydraulicznych. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

4.1 Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 
korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

4.2 Transport roślin kwietnikowych 

Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i 
zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać 
wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 
Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i 
wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami 
transportowymi, zakrytymi. 
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. Wykonanie robót 

Trawniki 
5.1.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów 

lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 

terenem, 
 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić, 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje 

inaczej, 
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej, 
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w ST. 
5.1.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

Drzewa i krzewy 
5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
 pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione 

ziemią urodzajną, 
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 

płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
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 palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
 podlewaniu, 
 odchwaszczaniu, 
 nawożeniu, 
 usuwaniu odrostów korzeniowych, 
 poprawianiu misek, 
 okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
5.2.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy 
poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
 sposób wzrostu, 
 rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
 konstrukcję korony. 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako 
jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących 
na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się 
gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 
b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 
c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem 
korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie 
prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego 
od 20 do 50% gałęzi; 
d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane 
zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących 
w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 
e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi 
porażonych przez chorobę lub martwych; 
f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno 
być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu 
zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia 
górnej powierzchni żywopłotu. 
5.2.4. Przesadzanie drzew starszych 
Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone są roboty 
modernizacyjne dróg i ulic. 
Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w ST i uwzględniać: 
 gatunek drzewa, 
 wiek i rozmiary drzewa, 
 przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 
 warunki transportu przesadzanych drzew, 
 warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 
Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 
5.2.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 
Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 
 uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego 

nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie 
chłodnej i wilgotnej pogody, 

 ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania 
wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory 
pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 
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 układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 
 usuwaniu chwastów. 
5.2.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, 
następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 
Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w ST powinny być określone warunki 
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

Kwietniki 

Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące: 
 gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima jest jałowa i 

uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od 10 do 25 cm, w zależności od rodzaju 
sadzonych kwiatów, 

 ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej, 
 po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia, 
 pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.2. Drzewa i krzewy 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
 wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian, odległości sadzonych roślin, 
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności 

z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 
 odpowiednich terminów sadzenia, 
 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

 zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 
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 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 
odbiór jest na jesieni, 

 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 
osadzone, mocowanie nie naruszone), 

 jakości posadzonego materiału. 

6.3. Kwietniki 
Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu: 
 zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, 

rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 
 jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem 

jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 
 przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości kompostu, 

 prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania 
przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin). 

Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: 
 zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia kwietników, 

gatunków i odmian posadzonych roślin, 
 jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju), 
 przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową są: m2, szt. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Nadzoru 
Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 
 zakładanie trawników, 
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje: 
 przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu), 
 dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową, 
 zasadzenie materiału roślinnego, 
 pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy. 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
 dostarczenie materiału roślinnego, 

 pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
 PN-G-98011  Torf rolniczy 
 PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
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 PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
 BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 



 

     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

E.01.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU  
GARAŻOWYM Z CZĘŚCIĄ GOSPODARCZĄ DLA OSP W  W 

MIEJSCOWOŚCI ZŁOTNIKI,  DZ.NR.  978 
 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych budową wewnętrznej instalacji elektrycznej w  budynku 

garażowym z częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

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

wykonanie nowych instalacji elektrycznych w zakresie objętym projektem budowlanym w budynku   

Zakres robót obejmuje: 

a) montaż zewnętrznej instalacji elektrycznej od istniejącej tablicy rozdzielczej do projektowanej 

tablicy rozdzielczej w projektowanym budynku garażowym 

b) rozbudowa istniejącej tablicy rozdzielczej w istniejącym budynku o rozłącznik bezpiecznikowy 

c) montaż tablicy rozdzielczej budynku w projektowanym budynku garażowym 

d) instalacje elektryczne oświetleniowe 

e) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

f) instalacje elektryczne siłowe 



g) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych 

h) instalacje  piorunochronną 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 

i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 

instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 

jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 

w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

2. Materiały 

2.1.  rozłącznik bezpiecznikowy  

2.2.  Tablica rozdzielcza  z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych 

w dokumentacji projektowej. 

2.4.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V 

z żyłami miedzianymi o przekroju do 1.5 mm2 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 

2.5.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V 

z żyłami miedzianymi o przekroju do 2.5 mm2 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 

2.6.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V 

z żyłami miedzianymi o przekroju do 4 mm2 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 

2.7.  Kabel ziemny typ YKY 5x 10mm2, 

2.8.   Oprawy LED hermetyczna IP-65  P= 46W 4000K ,  – nasufitowe  

2.9   Naświetlacz LED hermetyczny IP-65  P= 50W 4000K  z czujnikiem ruchu,  (na zewnątrz ) – 

nasufitowe  

2.10. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 4 mm2, 380 V (do instalacji 

szczelnych). 

2.11.  Puszki instalacyjne z tworzywa  –bryzgododporne 



2.12.  Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V z 

blokadą. 

2.13.  Gniazda wtyczkowe natynkowe 5-biegunowe . z uziemieniem bryzgoodporne 16 A, 400 V . 

2.14.  Łączniki i przełączniki wielobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach natynkowe  

bryzgoodporne 

2.15.  Rury elektroinstalacyjne  instalacyjne o średnicy do 32 mm. 

2.16.  Rury elektroinstalacyjne  instalacyjne o średnicy do 28 mm. 

2.17. Zestaw gniazdowy w obudowie bryzgoodpornej  2x gn-1faz + gn 3-faz. 

2.18  Drut stalowy ocynkowany  ogniowo o średnicy 8 mm. 

2.19.  Płaskownik  stalowy, ocynkowany ogniowo 30×4 mm. 

2.20  Złącza kontrolne 4-otworowe  instalacji  

2.21   Wsporniki dachowe betonowo-PCV z uchwytami  do zwodów dachowych 

2.22.  Złącza krzyżowe jedno, dwu i czterootworowe 

2.23.  Złącza trójnikowe 

2.24.  Złącza  rynnowe 

2.25  Złącza ziemne 

2.26.  Złącza uniwersalne odgałęźne  

2.46.  Złącza uniwersalne 3-elementowe  

2. 47  Uchwyty  dystansowe przykręcane 

2. 48  Uchwyty  do bednarki 

2. 49  Uchwyty  do bednarki z śrubą dociskową 

2. 50  Uchwyty  naprężane 

2. 51  Uchwyty  dystansowe  wbijane 

2. 52  Uchwyty  dystansowe wkręcane 

2.53  Iglice kominowe kompletne 

2.54  Kompletne uziomy pionowe 

2.55.  Skrzynka  złącza kontrolnego do elewacji 

2.56  Rura z twardego PCV trudnozapalna 

(1) Odbiór materiałów na budowie  
 Materiały takie jak tablice rozdzielcze z elementami wyposażenia, oprawy oświetleniowe, 

przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  



 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy.  

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót.  

 

 

(2) Składowanie materiałów na budowie 
 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 

3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– spawarka transformatorowa do 500 A. 
– podnośnik hydrauliczny samochodowy 

 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 

w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Przewiduje 

się użycie następujących środków transportu: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– podnośnik hydrauliczny samochodowy 
– samochód skrzyniowy 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 



powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 

aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.  
– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża 

za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw 

zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 

rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych 

z tworzywa sztucznego. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczni-

kowych. Montaż kanałów naściennych  należy wykonać z użyciem akcesoriów wykazanych w 

katalogu firmy będącej producentem kanałów. 

5.6. Podejście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 

Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 



podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 

oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji w rurkach pod tynkiem oraz w tynkowych.  

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych. 

5.7. Układanie przewodów  

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  
a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 

w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie 

od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem 

i osprzętem należy wykonywać przez: 
– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  
– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  
– wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur 

z wciągniętymi w nie przewodami. 
b) wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 

wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 

przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  
– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  



Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich 

za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
 Układanie przewodów na uchwytach  

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych 

i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi 

ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się 

w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy 

przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
 Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 

wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 

zatynkowanie.  
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać 

w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelnień. 

5.8.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 

gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 

podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 

z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 

zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 



zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 

przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

 

5.10.  Montaż tablicy rozdzielczej i rozbudowa istniejącej rozdzielnicy w budynku istniejącym 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 

w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 

wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 

wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,  
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
– podłączyć obwody zewnętrzne  
– podłączyć przewody ochronne  



5.11.  Montaż instalacji piorunochronnych na budynku 
a) Zwody poziome  

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 

wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą – drut stalowy ocynkowany 

Φ 8mm . Zwody poziome należy instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy 

pokryciach niepalnych i trudno zapalnych na typowych uchwytach dystansowych.  
b) Przewody odprowadzające  

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w rurze 

ochronnej z PCV trudnopalnego i nie podtrzymującego palenie. Rurę ochronną przewodu 

prowadzić pod elewacją w murowanej części ściany , niedopuszczalne jest prowadzenie w 

palnych warstwach ocieplenia ściany . 
Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, 

a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami 

sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych , umieszczonych w 

skrzyneczkach lub puszkach o odpowiednich wymiarach z pokrywami. Puszki te lub skrzynki 

montować w ścianie 
c) Uziomy  

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub 

pionowe. 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do 

uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 

5.12  Budowa  zewnetrznej instalacji elektrycznej z istniejącego budynku do projektowanego 

Zasilanie projektowanego budynku wykonać z istniejącego budynku z rozdzielnicy 
wskazanej przez inwestora, ktora posiada rezwrwę mocy do zasilania projektowanego 
budynku. Zewnętrzną instalację  wykonać kablem ziemnym YKY 5x10mm² od istniejącej  
rozdzielnicy wskazanej przez Inwestora do  projektowanej rozdzielnicy „TR” w 
projektowanym budynku gospodarczo-garażowymw układzie zalicznikowym. Tablice 
rozdzielczą TR w budynku  dobrać hermetyczną IP-55, w II klasie ochronności izolacji. 
Trasę prowadzenia zewnętrznej instalacji elektrycznej  zalicznikowej pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. Przy skrzyżowaniu kabla z uzbrojeniem terenu  kabel chronić w 
rurach ochronnych jak na planie zagospodarowania.. Kabel układać w ziemi na podsypce 
piaskowej 10cm na głębokości 0.8m , po przysypaniu kabla warstwami 10cm piasku i 20cm 
ziemi w wykopie ułożyć należy folię w kolorze niebieskim i przysypać pozostałym gruntem 
warstwami z zastosowaniem jego zagęszczania. Całość prac wykonać zgodnie z normą 
PN-76/E-05125.  W tablicy rozdzielczej TR należy dokonać rozdziału przewodu 
neutralno-ochronnego  „PEN” na oddzielne przewody neutralny „N” i ochronny  „PE” . 
Punkt rozdziału połączyć z uziemieniem o rezystancji Rz<5omów , należy w tym celu  
wykorzystać uziom sztuczny pionowy , który wykonać jako wielokrotny z prętów stalowych 



Φ 14 połączonych równolegle w ziemi, oraz wykorzystać uziom fundamentowy budynku. 
      

5.13. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 

prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  
– pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych 
– pomiary wyłączników różnicowo-prądowych testerem 
– pomiary napięć i obciążeń na wlz-tach 
– wykonanie metryki instalacji piorunochronnej 
– wykonanie próby działania pożarowego wyłącznika prądu 
– wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego  

Z wykonanych pomiarów wykonać protokoły na obowiązujących drukach z oceną 

przydatności do eksploatacji, które należy dostarczyć nwestorowi. 

5.15. Demontaż instalacji elektrycznych 
Istniejące złącze kablowe,  wlz-ety, rozdzielnicę i elementy układu pomiaru energii elektrycznej 

należy wymienić na nowe wykonane w II kl. ochronności. Istniejące tablice rozdzielcze główne i 

piętrowe wymienić na nowe jak w projekcie.  Dla istniejących instalacji odbiorczych oświetlenia, siły, 

gniazd wtykowych zakłada się ich całkowitą wymianą na nowe jak w projekcie. Instalacje 

piorunochronne istniejące przeznaczone do demontażu i montażu nowych. 

Całość prac demontażowych wykonać po wyłączeniu i upewnieniu się czy nie są one pod napięciem. 

 

6. Kontrola jakości robót 
(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  



 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne 8.4. 

 

9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych 

 

10. Przepisy związane 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

 [7]    PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne 

[8]  PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

budowlanych i zagrożenie życia. 

 



10.1. Normy dodatkowe 

1. PN-93/E-04500.   Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powłoki 
ochronne.. 

2.  PN-EN 60071.1:1999 Koordynacja izolacji. Definicje zasady i reguły. 

3. PN-88/E-08501. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

4. PN-76/H-92325. Bednarka stalowa ocynkowana. 

5. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

6. PN-IEC-60364         Instalacje elektryczne 

7. PN-68/B-06050 -  Roboty ziemne budowlane. 

10.2.Inne dokumenty 
8. Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90 r. Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 
zakresie ochrony przeciwporażeniowej 

9. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89  z dn. 25.08.1994 r. z 
póżniejszymi zmianami 

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
  

 

  

  

 


