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CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z rozbudową budynku strażnicy OSP w Strzelcach 
wraz przyłączem kanalizacyjnym ze zbiornikiem ścieków. 

1.2.  Inwestor  

Inwestorem bezpośrednim planowanej inwestycji jest Gmina Oleśnica,  28-220 Oleśnica  
ul. Nadstawie 1 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.4. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

1.5. 0kreślenia  podstawowe  

− Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 

− Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. 
− Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z 

dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 
− Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót 
lub innych spraw.  

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.6. Ogólne  wymagania  dotycz ące robót  

Wykonawca powinien wykonać pracę kompletnie i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi Polskimi 
Normami i przepisami, wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Wykonawca musi brać pod uwagę wszystkie trudności, wynikające z usytuowania budowy i 
podłączenia sieci do instalacji pracujących.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikłe z wykonywania przez niego robót, a 
także za skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów lub obowiązujących norm i 
regulaminów przez siebie i podległe mu jednostki. 
Powstałe szkody Wykonawca na własny koszt musi usunąć i we własnym zakresie 
dokonać stosownych napraw. Dotyczy to tak terenu inwestycji jak i dróg publicznych. 
Wszystkie materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom technicznych, stawianym w 
Specyfikacji Technicznej i mieć określone źródło pochodzenia, co będzie przedmiotem 
akceptacji lub odrzucenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia właściwego wykonania robót 
budowlanych przez wykonanie stosownych prób i badań, zakończonych odbiorami 
technicznymi. 
Odpowiedzialny za organizację stosownych odbiorów technicznych jest Wykonawca, który 
ponosi też ewentualne ich koszty, chyba że umowa z Inwestorem stanowi inaczej. 
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W zakresie dostawy maszyn, urządzeń i pozostałego wyposażenia, Wykonawca musi 
uzyskać akceptację Inwestora, udowadniając, że proponowane urządzenia spełniają 
wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej i wymienionych w niej norm oraz, że 
proponowani producenci są znanymi wytwórcami tych urządzeń i posiadają wystarczające 
doświadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na żądanie Inwestora, 
Wykonawca może być zobowiązany do przedstawienia list referencyjnych producentów 
wskazanych urządzeń. 

1.7. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urządzenia znajdujące się na 
placu budowy Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt. 

1.8. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą 

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, 
opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane 
roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne specyfikacją techniczną. Dane 
określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.  Cechy materiałów i 
elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 
akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli 
powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie  placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w  
zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu  zaplecza i robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie 
stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 

1.10. Ochrona  środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
− zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
− przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
− przekroczeniem norm hałasu, 
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− możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony    środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i 
gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

1.11. Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Materiały  szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania- materiału na 
środowisko. 

1.13. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 
urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 
harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji 
podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 
rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.14. Ograniczenia obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych 
pojazdów i ładunków. 

1.15. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

1.15.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych nale ży przestrzega ć zaleceń zawartych 
w  n/w rozporz ądzeniach, a w szczególno ści: 

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.19 marca 1954 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz.U.nM3,poz51 

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 20 marca 1954r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz.U. Nr 15, póz. 58) 

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, 
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. nr 29, póz. 115, z późniejszymi 
zmianami) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny 
pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5, póz. 25) 
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− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, póz. 93) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, póz. 844, z 
późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, póz. 912) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, póz. 
313, z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, póz. 470) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10. 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, póz. 1596) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.12 marca 2003 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, póz. 414) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 31 marca 2003 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, póz. 
725) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U. Nr 151, póz. 1256) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 kwietnia 2003 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 
91, póz. 858) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 80, poz.500, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac 
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, póz. 545, z 
późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadku przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu 
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, póz. 744) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (DZ. U. Nr 
79, póz. 849, z późniejszymi zmianami)  

1.15.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych nale ży przestrzega ć zaleceń zawartych 
w w/w rozporz ądzeniach, a w szczególno ści: 

a) Obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej 
specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przełożonego ma 
brygadzista. 

b) Należy zatrudniać pracowników, posiadających kwalifikacje odpowiednie do danego 
stanowiska pracy, dopuszczonych do określonej pracy orzeczeniem lekarskim, po 
wstępnym przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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c) Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z programem pracy i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz wyposażenia w odpowiednią 
odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Pracownicy i inne osoby, przebywające na terenie budowy, narażone na urazy 
mechaniczne, wibracje, porażenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia itp. 
szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni 
w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochronny powinien posiadać stosowne atesty i 
instrukcje użytkowania, przechowywania i konserwacji. 

d) Na budowie winna znajdować się przenośna apteczka. 
e) Na budowie w widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz adresów i telefonów 

najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i najbliższego posterunku policji, a 
także informacja o najbliższym punkcie telefonicznym. 

f) Teren, na którym prowadzone będą prace należy ogrodzić i oznakować, wysokość 
ogrodzenia -1,5m. Każdorazowo wyznaczać miejsca postojowe pojazdów 
mechanicznych. 

g) Miejsca pracy, drogi na placu, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania 
robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami (przy niedostatkach światła 
dziennego w nocy i o zmroku - oświetlenie sztuczne). Punkty świetlne na terenie 
powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic oraz znaków 
ostrzegawczych i sygnalizacyjnych. 

h) Prowadzić roboty tak, aby przesuwanie jednego elementu nie wywoływało 
nieprzewidzianego spadania, zsuwania się lub zawalenia się innego. 

i) W czasie prac na górnej kondygnacji przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach 
budynku jest zabronione. 

j) Strefę lub miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. przez 
spadające z góry przedmioty lub materiały, należy oznakować i ogrodzić poręczami 
bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej 
niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały ale nie mniej niż 6 m. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości min. 2,4 m od terenu i ze 
spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie powinno być odporne na 
przebicie przez spadające przedmioty. Wymagany wysięg daszku -1 m poza szerokość 
przejścia lub przejazdu. 

k) Używanie daszków jako rusztowań lub miejsc składowania materiałów jest zabronione. 
Przejścia i miejsca niebezpieczne winny być odpowiednio oznakowane i oświetlone. 

l) Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m, stanowiska pracy oraz przejścia 
należy zabezpieczyć barierą, składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i 
poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy 

      deską krawężnikową a poręczą należy częściowo lub całkowicie wypełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Można wprowadzić inne 
rozwiązanie, równie skutecznie zabezpieczające przed upadkiem. 

m) Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do 
przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. Pomosty 
komunikacyjne powinny być zaopatrzone w sztywne poręcze na wysokości 1,1 m, 
poprzeczkę w połowie tej wysokości i bortnicę o wysokości 0,15 m. Nachylenie pochylni 
dla przenoszenia ciężarów - do 10%. 

n) Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Miejsca 
te powinny być zorganizowane w sposób zapobiegający wywróceniu się, zsunięciu lub 
rozsunięciu składowanych materiałów i elementów. Gromadzenie materiałów na 
stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach budynku jest 
zabronione. Opieranie składowanych materiałów o płoty, słupy linii napowietrznych, 
budynki wznoszone - jest zabronione. 

      Odległości stosów składowanych materiałów winny wynosić nie mniej niż 0,75 m od 
ogrodzeń i zabudowań, między stosami pozostawić przejścia min. 1,0 m. Miejsce 
składowania winno być wyrównane do poziomu. Materiały drobnicowe układać w stosy 
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do 2,0 m wysokości (wysokość dostosować do rodzaju materiału), stosy materiałów w 
workach układać krzyżowo do 10 warstw. Układanie prefabrykatów -zgodnie z instrukcją 
producenta. Wyciąganie materiałów ze spodu stosów lub podkopywanie ich jest 
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosów - wyłącznie przy pomocy drabin lub 
schodów 

o) Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest Zabronione 
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. Przewożenie osób 
na lub obok ładunku jest zabronione. 

p) Operatorzy maszyn budowlanych i pojazdów powinni posiadać stosowne uprawnienia 
do ich obsługi. Operatorom nie wolno opuszczać stanowiska pracy w trakcie pracy 
urządzenia i bez zabezpieczenia go przed przesunięciem, upuszczeniem ładunku lub 
dostępem osób nieuprawnionych. Operator powinien zatrzymać urządzenie (wyłączyć 
dopływ energii) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawności maszyny 
(urządzenia). Zabrania się wznowienia pracy urządzeń bez naprawy i kontroli ich 
sprawności. Kontrola sprawności dotyczy również sprzętu nowego. Stosować sprzęt 
odpowiadający stosownym normom i posiadający właściwe atesty, nie powodować 
przeciążania elementów maszyn, lin, łańcuchów itp. Dopuszczalne obciążenia i udźwigi 
oznaczyć wyraźnie, w sposób trwały, w widocznych miejscach. 

q) W przypadku stosowania rusztowań, niezależnie od ich rodzaju, należy zapewnić 
konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, o odpowiednich 
płaszczyznach roboczych, zapewnić bezpieczną komunikację pionową i poziomą, 
swobodny dostęp do miejsc pracy, a także wygodny sposób prowadzenia prac. Montaż i 
demontaż powierzyć osobom odpowiednio przeszkolonym, pracownicy powinni być 
odpowiednio zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką, umocowaną na elementach 
niestwarzających możliwości oderwania się (np. na stałych elementach rusztowania). 

      Montaż rusztowań przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy dobrym 
oświetleniu, przy wyznaczeniu i zabezpieczeniu strefy zagrożenia. Rusztowania 
odpowiednio sprawdzać, stojaki w miejscach narażonych na uderzenia zabezpieczyć 
odbojnicami, w miejscach przejść i przejazdów wykonać daszki ochronne. Elementy 
metalowe uziemić. 

r) Prowadzenie robót, jeżeli istnieje możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr, jest 
zabroniona. Nie prowadzić robót w czasie burzy i przy wietrze przekraczającym 10 
m/sek. Na czas złej pogody zabezpieczyć maszyny, urządzenia i wznoszone 
konstrukcje. Usunąć ludzi i sprzęt ze stref zagrożonych. 

s) Na budowie należy zapewnić możliwość przygotowania napojów, przebrania się 
pracowników i udostępnić toaletę. Wodę do picia należy dostarczać w ilości 20 l/osobę 
(do celów higieniczno-sanitarnych). 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

1.16. Obiekty s ąsiaduj ące z placem budowy: 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób, który nie będzie kolidował i 
zakłócał normalnego trybu pracy na terenie działek sąsiednich. Wykonawca zobowiązany 
jest utrzymywać teren budowy w stanie niezakłócającym ruchu na przyległym terenie i na 
drogach dojazdowych. 

1.17. Zaplecze placu budowy: 

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracowników, 
zlokalizowane w miejscu niekolidującym z tokiem prowadzonych robót. Zaplecze to 
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powinno być wykonane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności z §§ 52 do 61 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, póz. 93) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, póz. 844, z 
późniejszymi zmianami) a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

1.18. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.19. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Podczas realizacji inwestycji, będącej przedmiotem niniejszej specyfikacji, Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania Polskich Norm (a w szczególności wymienionych w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.06.1994 r. w 
sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, 
gospodarki przestrzennej, komunalnej oraz geodezji i kartografii, Dz. U. Nr 84, poz.387, 
zmiana Dz. U. z 1995 r. Nr 45, póz. 235, Dz. U. z r. 1999, Nr 22, póz. 209 oraz Dz. U. z 
r.2001, Nr 38, póz. 456) i Norm Branżowych, przepisów obowiązujących w Polsce oraz 
działać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz etyki zawodowej. W niniejszej 
Specyfikacji Technicznej przedstawiono wykaz ważniejszych Polskich Norm i Norm 
Branżowych. Fakt nie wymienienia z tytułu jakiegokolwiek dokumentu (normy, zarządzenia, 
rozporządzenia itp.) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego stosowania. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych stosować należy zalecenia następujących ustaw 
i rozporządzeń: 
− Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz. 1126, z 

późniejszymi zmianami) 
− Kodeks pracy - ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr21, póz. 94 z 

późniejszymi zmianami) 
− Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy - z dn. 6 marca 1981 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 12, 

póz. 1362 z późniejszymi zmianami) 
− Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - z dn. 24.08 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 

1229 z późniejszymi zmianami) 
− Ustawa o badaniach certyfikacji - z dn. 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. Nr55, póz. 250, z 

późniejszymi zmianami) 
− Ustawa o dozorze technicznym - z dn. 21 grudnia 2000 r.(Dz. U. Nr 122, póz. 1321, z 

późniejszymi zmianami) 
− Ustawa o odpadach - z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628, z późniejszymi 

zmianami) 
− Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 

o zmianie niektórych ustaw - z dn. 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, póz. 1085,z 
późniejszymi zmianami) 
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− Ustawa o systemie oceny zgodności z dn.30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, póz. 1360, 
z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o normalizacji - z dn. 12 września 2002 r. (Dz. U. Nr 169,poz. 1386) 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.21 Iutego1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, póz. 133) 

− Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. Nr126.poz.839) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegają- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16.07.2002 r. w sprawie 
rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, 
póz. 1021, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i 
niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących 
(Dz. U. Nr 63, póz. 572) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. 
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 
Nr 45, póz. 454, z późniejszymi zmianami) 

1.20. Równowa żność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 
warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

1.21. Wymagania materiałowe 

Oprócz zgodności z normami, wszystkie zastosowane materiały i towary muszą być 
stosowane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostały wyprodukowane przez 
Producenta, zaś wykonawstwo winno być staranne i odpowiadać zasadom sztuki 
budowlanej. W przypadku braku norm, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi 
Kontraktu swoje własne katalogi lub katalogi dostawców. 
Wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji robót powinny być fabrycznie nowe. Za 
wszystkie wbudowane materiały odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
Przepisy związane: 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanej sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, póz. 637)  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. u. Nr 107, póz. 679, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r., w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów ich oznaczania znakowaniem 
CE(Dz. U. Nr 209, póz. 1779) 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, póz. 
1595) 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji i 
warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 
robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 
przepisami BHP. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 
budowy. 

5. WYKONYWANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
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elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i 
kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola i zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 
materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość 
są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne 
procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
− certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

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

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla 
których w/w dokumenty nie są wymagane^ każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedłożone Zamawiającemu do 
ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Dokument budowy takie jak: protokół przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z 
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru 
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robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie 
dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

7.2. Opracowanie przedmiaru  

Opracowanie przedmiaru winno składać się z: 
− Karty tytułowej, 
− Spisu działów przedmiaru robót, 
− Tabeli przedmiaru robót. 

7.3. Karta tytułowa  

Karta tytułowa powinna zawierać: 
− Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
− W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy 

i kody grup, klas, kategorii robót  
− Adres obiektu budowlanego 
− Nazwę i adres zamawiającego 
− Datę opracowania 

7.4. Spis działów 

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W 
przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć 
dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca 
przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów. 

7.5. Tabele przedmiaru 

Tabela przedmiaru  powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 
rozliczania. 

7.6. Pozycje przedmiaru 

Dla każdej pozycji przedmiaru robót  należy podać następujące informacje: 
− numer pozycji przedmiaru,  
− kod pozycji przedmiaru, 
− numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 

wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 
− nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji   

przedmiarowej, 
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− jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,                        
− ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.  

Ilość jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie 
rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7.7. Obmiar robót 

Obmiar przedmiaru powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy 
sporządzaniu przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiór częściowy 
c. odbiór końcowy 
d. odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza 
Wykonawca powiadamiając pisemnie Zamawiającego. Odbiór powinien być 
przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty powiadamia o 
tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, specyfikacją techniczną robót i 
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań 
Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i 
zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i 
zasady odbioru podane w dokumentach umownych. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub 
budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje 
Zamawiający. 

8.4. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę  z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien 
nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru 
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końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 
uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty 
odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest 
protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:        

− deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych  
              z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

− karty gwarancyjne urządzeń. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór 
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji i specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

 
 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  

ST-1 –  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych przy realizacji prac  związanych z rozbudową budynku 
strażnicy OSP w Strzelcach wraz przyłączem kanalizacyjnym ze zbiornikiem ścieków. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. 
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1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe jak: 
− demontaż istniejącego dachu budynku.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami 
podanymi w ST -0 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne" .Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową i ST. 
Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 07.07.1994 „Prawo budowlane” rozbiórka w/w obiektów nie 
wymaga pozwolenia na rozbiórkę.  
Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi ten fakt organowi, który wydał 
pozwolenie na budowę 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót (zgodnie z 
art. 31 ust.2., art.84. ust.1., art. 85 a. ust. 1., art.85 b. Prawa budowlanego). 
Jeżeli rozbiórka będzie ujęta w decyzji pozwolenia na budowę całej inwestycji, wówczas 
rozpoczęcie robót dotyczyć będzie całego zamierzenia budowlanego na podstawie wydanej 
decyzji pozwolenia na budowę. 
Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się 
do wykorzystania. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w 
zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu.  

2. MATERIAŁY  
Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - 0 “Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć następującego sprzętu: 

− sprzęt do robót ręcznych 
− nożyce mechaniczne 

Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Kierownika 
budowy 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogólne". 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 
transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad 
wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
lub do zakładu utylizacji. 
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Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków 
transportu, jak: 

− samochód skrzyniowy  
− ciągnik kołowy 
− przyczepa dłużycowa 
− przyczepa skrzyniowa 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu  mechanicznego lub ręcznie w 
sposób określony przez Kierownika Budowy. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na 
samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez Nadzoru lub do 
zakładu utylizacji. 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące 
zagrożenia to:  

− podrażnienia błon śluzowych  
− uszkodzenia głowy 
− upadek z wysokości 
− uszkodzenia rąk i nóg 

5.2. Czynno ści przed rozpocz ęciem pracy 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 
− przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, 

narzędzi i odpadów 
− zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
− przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. 

okulary, maski, ochronniki słuchu, itp. 
− zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 
− zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania 

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac y 

Nie wolno: 
− ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

− obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
− zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
− prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr 
− prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w 

czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 
m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać) 

− prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają 
ludzie 

− gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu 

− Roboty rozbiórkowe należy: 
− prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie, 
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− prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, 
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

− elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 

− elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
− znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 
− Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem 
gruzu. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
− używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych 
− utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki 

konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  
− w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne.  
− w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 

5.4. Zasady post ępowania w sytuacjach awaryjnych 

− bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
− o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
− w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową  
− każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko 

pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 
 

5.5. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

5.6. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
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Jednostka obmiarowa dla zieleni : 1 m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podają ST-0„Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować na 
podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze 
robót i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  
Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie i zabezpieczenie robót 
− rozbiórka konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowanych i dachowych 
− demontaż instalacji i urządzeń  
− zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na 

wskazane przez Inżyniera miejsce na  odległość do 15 km, 
− oczyszczenie i zabezpieczenie urządzeń przeznaczonych do ponownego 

wykorzystania  
− transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
− niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 
− składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy 
− załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane 

przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania 
− zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 
− koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
− utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
− wypełnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym 
− wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity 
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 
47 poz. 401 z 2003 r. 

− Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
− Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. Zmianami 
− Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik  do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

 
 
 
 
 
 
 
 



BU-MAR Usługi Projektowo – Budowlane Marek Burzyński 
ul. Mickiewicza 18/3, 28 – 200 Staszów 

tel. 15-864-14198 

       600 42 84 06 

 Nr str.  

Budynek strażnicy OSP w Strzelcach  marek_burza@wp.pl 

 

19 
   Staszów                             

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  

ST-2 –  ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
przewidzianych do wykonania przy realizacji prac  związanych z rozbudową budynku 
strażnicy OSP w Strzelcach wraz przyłączem kanalizacyjnym ze zbiornikiem ścieków. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 
realizacji robót omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i obejmują 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i nasypów.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu -różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

1.4.3.  Nasyp niski -nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  

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

1.4.5. Ukop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 
robót drogowych.  

1.4.6. Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoSone poza pasem 
robót drogowych.  

1.4.7. Odkład -miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową.  

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

 

 
gdzie:  
Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , 

(Mg/m3),  

Pds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3).  

1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości -wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:  
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gdzie:  
d60 -średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  

d10 -średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).  

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

 
gdzie:  
E1 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąSeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998,  
E2 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąSeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S02205:1998.  

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY (GRUNTY)   

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWIORB „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w STWIORB D-02.03.01 
pkt 2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na 
odkład należy do obowiązków Wykonawcy.  
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych   

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

mechaniczne itp.),  
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− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),  
− sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju 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).  

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5.  

5.2. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów   

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cmi -3 cm.  
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w 
planie.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 
przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 
skarpy.  
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i 
STWIORB.  

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
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6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych  

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

6.2.2. Sprawdzenie jako ści wykonania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkt. 
6 STWIORB.  

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.2.3.  Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 
tablica 1 

Tab. 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
LP Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 
2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu  

ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 
m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 
co 100 m na prostych, w punktach głównych 
łuku, oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości 

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 200 m oraz w punktach wątpliwych  

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w 
trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 
6.2.4. Szeroko ść korpusu ziemnego  

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10 cm..  

6.2.5. Rzędne  korony korpusu ziemnego  
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 
więcej niż -3 cm lub +1 cm.  

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

6.2.7. Równo ść korony korpusu  
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm.  

6.2.8. Równo ść skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.  

6.2.9. Spadek  podłu żny korony korpusu lub dna rowu  
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez 
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do 
rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  

6.2.10. Zagęszczenie  gruntu  



BU-MAR Usługi Projektowo – Budowlane Marek Burzyński 
ul. Mickiewicza 18/3, 28 – 200 Staszów 

tel. 15-864-14198 

       600 42 84 06 

 Nr str.  

Budynek strażnicy OSP w Strzelcach  marek_burza@wp.pl 

 

23 
   Staszów                             

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być  
z wymaganiami STWiORB „ pkt 5.2, w przypadku gruntów dla których nie można 
określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998.  

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń 
za obniżoną jakość.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Obmiar robót ziemnych  

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych zgodnie z 
kosztorysem ofertowym.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w STWIORB pkt 9.   

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy   

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
- PN- Geotekstylia – Terminologia ISO10318:1993  
- PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne  
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

10.2. Inne dokumenty  

1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, 
Warszawa 1998.  
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2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 
1997.  

3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 
Warszawa 2002. 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  

ST-3 –  INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wodno-kanalizacyjnych przy realizacji prac  związanych z rozbudową 
budynku strażnicy OSP w Strzelcach wraz przyłączem kanalizacyjnym ze zbiornikiem 
ścieków. 

1.2. Zakres  stosowania specyfikacji  

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

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze kanalizacji  
sanitarnej.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN 1.5. Ogólne 
wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00.  

2. MATERIAŁY   

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 00.00.00.  
Do budowy wodno-kanalizacyjnej budynku zastosować należy wyroby posiadające 
aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”.  

− Rury i kształtki kanalizacji deszczowej wykonane z polietylenu wysokiej gęstości - HDPE 
zgodnie ze standardami DIN.  

− DIN 19535 – „Rury i kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla wewnętrznych 
instalacji kanalizacyjnych odpornych na gorącą wodę”  

− -DIN 19537 – „Rury i kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla odprowadzania ody i 
kanalizacji"  

− DIN 8074 – „Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE); Wymiary.  
− DIN 8075 – „Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE); Ogólne wymagania jakości i 

testowania.  
− Rury wodno-kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-80/C-89205 – 

„Rury wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."  
− Kształtki wodno-kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-

89203 – „Kształtki wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."  
− Przybory sanitarne z armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm.  
− PN-91/M-77570 – „Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej 

emaliowane”  
− PN-79/B-12634 – „Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki"  
− PN-81/B-12635 – „Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe”  



BU-MAR Usługi Projektowo – Budowlane Marek Burzyński 
ul. Mickiewicza 18/3, 28 – 200 Staszów 

tel. 15-864-14198 

       600 42 84 06 

 Nr str.  

Budynek strażnicy OSP w Strzelcach  marek_burza@wp.pl 

 

25 
   Staszów                             

− PN-77/B-75700 Arkusz 00 – „Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 
Wymagania i badania”.  

− PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
Wymagania i badania.”  

− PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wpusty 
ściekowe podłogowe.  

− Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacji podposadzkowej oraz studzienek wg PN-
87/B-01100 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział. Nazwy i określenia.  

3. SPRZĘT  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne.  
Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów należy wykonywać przy użyciu 
podnośnika widłowego. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1. Rury wodne i wodno-kanalizacyjne z PCV i PP  

Transport rur z PCV i PP musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy 
zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy 
transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. 
Rury o większych średnicach winny znajdować się na spodzie! Jeżeli długość rur jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów.  
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem 
podnośnika widłowego.  
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, 
który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.  
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w 
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być 
płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.  
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w 
taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej.  
Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min 50mm.  
Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej nit 7 
warstw, lecz nie wyżej nit 10m.  
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny 
znajdować się na spodzie!  
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur 
z PVC i PP nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.  
Długotrwale działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć 
odporność studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.  

4.2. Pozostałe elementy instalacji wodn-kanalizacyj nej  

Przybory sanitarne, wszystkie kształtki i inne elementy budowanej instalacji wodno-
kanalizacyjnej powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się 
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odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami 
atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wyrobów stalowych takich jak pompy bądź stalowe 
łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne przybory sanitarne 
przed uszkodzeniem mechanicznym.  
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, o 
temperaturze nie niższej niż 0oC. Przechowywane wyroby należy pozostawić w 
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.  
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń 
grzewczych.  
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do 
wszystkich materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT - ELEMENTY PODSTAWOWE.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej ST.  

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy.  

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez 
stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na 
podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01707 – 
„Instalacje wodno-kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu." 

5.2. Prace instalacyjne.  

Wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz wymogami normy PN-81/B-10700-00 – „Instalacje wewnętrzne 
wodociągowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-
10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje wodno-kanalizacyjne.”  
Kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV – poziomy, 
oraz PP – piony i podejścia do odbiorników. Podejścia do przyborów sanitarnych należy 
obudować. Przewody spustowe, prowadzone w szachtach, powinny być wyprowadzone 
nad dach jako rury wentylacyjne. W najniższych punktach pionów z podłączonymi 
przyborami przed połączeniem z przewodami odpływowymi należy zainstalować rewizje 
ze szczelnymi pokrywami. Przewody poziome należy prowadzić z odpowiednim spadkiem 
pod stropem garażu.  

5.3. Monta ż rur z PCV/PP.  

Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych należy 
łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym.  
Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. 
Na początku należy przygotować odpowiednio rurę, tzn. obciąć na daną długość z 
zachowaniem kąta prostego do kierunku.  
Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów oraz zukosować 
pod kątem 15o. Nie należy przycinać kształtek. Aby wykonać połączenie należy 
posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie  
wprowadzić go do kielicha aż do oporu, i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10mm. 
Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. 
Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych 
należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewniające 
przenoszenie obciążeń rurociągów, oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.  
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5.4. Monta ż przyborów sanitarnych.   

Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz 
wytycznych producentów.  
Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu 
utrzymania w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść 
kanalizacyjnych.  
Zlewozmywaki, umywalki i zlewy powinny być montowane do ścian w sposób 
zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Miski ustępowe kompakt – 
mocowane do podłogi.  
Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w 
przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem.  
Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów czerpalnych lub w 
pobliżu ścian. Wpustów nie powinno się umieszczać na ciągach komunikacyjnych.  
Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych (kanalizacja sanitarna i 
odprowadzenie skroplin) należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.  

5.5. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane.  

W miejscach, gdzie przewody wodno-kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 
pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być 
pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan 
plastyczny.  
Przejścia przez stropy przewodów z PCV wymagają zastosowania tulei ochronnych 
wystających około 3cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa 
o około 5cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją 
powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu.  

5.6. Badanie szczelno ści.  

Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – 
„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 
Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy 
obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów 
sanitarnych.  
Wodno-kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo-gospodarczych należy 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać 
obserwacji.  
Próbę kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnątrz budynku należy przeprowadzać przy 
ciśnieniu próbnym równym najwyższemu ciśnieniu statycznemu jakie może powstać w 
wykonanej instalacji. W tym celu przewody deszczowe należy napełnić wodą do poziomu 
dachu i ocenić szczelność rur i kształtek.  

5.7. Nadzór nad budow ą instalacji wodno-kanalizacyjnych.  

Nadzór techniczny nad budową instalacji wodno-kanalizacyjnych sprawują Inspektor 
nadzoru oraz projektant.  
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych - przez projektanta. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji 
kanalizacyjnych.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST 00.00.00.  

7. OBMIAR  ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00.  

8. ODBIÓR ROBÓT.   

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00.  
Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy PN-81/B-10700.00 – 
„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” oraz PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i wodno-
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wodno-kanalizacyjne.”.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
− DIN 19535 – „Rury i kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla wewnętrznych instalacji 

kanalizacyjnych odpornych na gorącą wodę.”  
-DIN 19537 – „Rury i kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla odprowadzania wody i 

kanalizacji"  
− PN-80/C-89205 – „Rury wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."  
− PN-81/C-89203 – „Kształtki wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu."  
− PN-91/M-77570 – „Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej 

emaliowane.”  
− PN-91/M-77561 – „Brodziki z blachy stalowej emaliowane.”  
− PN-79/B-12634 – „Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.”  
− PN-81/B-12635 – „Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.”  
− PN-77/B-75700 Arkusz 00 – „Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 

Wspólne wymagania i badania.”  
− PN-85/M-75178 – „Armatura odpływowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wymagania i 

badania.”  
− PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 

podłogowe.”  
− PN-B-10729: 1999 – „Kanalizacja. Studzienki wodno-kanalizacyjne.”  
− PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze.”  
− PN-871B-01100 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.”  
− PN-92/B-01707 – „Instalacje wodno-kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”  
− PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i wodno-kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.”  
− PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i wodno-kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wodno-kanalizacyjne.”  
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz U. Nr 107 z 1998,poz. 679)  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" -część II  
− Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki. Dz. U. nr75 2002 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  

ST- 4 –  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi   dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres  robót obj ętych specyfikacj ą 

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

1.4.  Określenia podstawowe 

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

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 
większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 
od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] 
pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST   
„Wymagania ogólne” [9] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wym agania 

 1.  odmiana: 
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•  kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

2.     barwa: 
•  kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.     wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta   
4.     wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

• długość: od 140 mm do 280 mm, 
• szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
• grubość:    60mm lub 80 mm   

 Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kost kom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 
warunkach mrozu  

  

Lp. Cecha Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary     

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm 
od zadeklarowanych 
wymiarów kostki, 
grubości 

< 100 mm 
≥ 100 mm 

C Długoś
ć 

  
  

± 2 
± 3 

Szeroko
ść 
  
  

± 2 
± 3 

Gruboś
ć 
  
  

± 3 
± 4 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 
samej kostki, 
powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary 
kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej 

300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 

  
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 
wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i 
nie powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na F Kostki mają zadawalającą trwałość 
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wytrzymałość) (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – 

badanie 
alternatywne 

2.4 Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 
mm2  

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie 
– należy zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 
rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2 
  
  
  
  

3.3 

Tekstura 
  
  
  
  
Zabarwienie (barwiona może 
być warstwa ścieralna lub 
cały element) 
  

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze 
– producent powinien opisać rodzaj tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury 
lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie są 
uważane za istotne 

         
   

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). 
Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki 
żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do 
barwienia: sadz i barwników organicznych). 

2.2.3.  Składowanie kostek 

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

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

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom  PN-88/B-32250 [5], 
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b)     do wypełniania spoin  
• piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113  [4] gatunku 2 lub 3, 
• piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112  [3], 

2.4. Kraw ężniki , obrze ża i ścieki 

a. krawężniki betonowe  
b. obrzeża betonowe   

2.5.  Materiały do podbudowy uło żonej pod nawierzchni ą z betonowej kostki 
brukowej 

• pod chodniki 10cm pospółki  
• pod wjazd 20cm  tłucznia 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a. ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b. mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),   

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki 
z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 4. 

4.2. Transport  materiałów do wykonania nawierzchni 

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

5. WYKONANIE  ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 

5.2. Podło że i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami   
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
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5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 

• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
•  pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

5.4. Podbudowa  

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

5.5. Obramowanie nawierzchni  

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

5.6. Podsypka  

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów 
na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać - 1cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie  nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1.  Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 



BU-MAR Usługi Projektowo – Budowlane Marek Burzyński 
ul. Mickiewicza 18/3, 28 – 200 Staszów 

tel. 15-864-14198 

       600 42 84 06 

 Nr str.  

Budynek strażnicy OSP w Strzelcach  marek_burza@wp.pl 

 

34 
   Staszów                             

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 
każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 
kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 

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

5.7.3. Spoiny  

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

5.7.4. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do          3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do 
użytku. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [10] 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 
[19]; D-08.05.00 [20] 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, spadków 
i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości 1 
cm 

5 Badania  wykonywania  
nawierzchni  z 

kostki   

  a)     zgodność z 
dokumentacją projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

  b)    położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

  c)     rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

  d)    równość w profilu 
podłużnym (wg BN-68/8931-04 
[8] łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

  e)     równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

  f)      spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

  g)    szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  5 cm 

  h)    szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  i)      sprawdzenie koloru 
kostek i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inżyniera 
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6.3. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i 
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt 5.5 i 5.7.5 

  
7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej.   

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących  zakryciu 

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

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 
9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek 

- PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych 

ST-5 – ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru robót 
jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
docieplenia budynku metodą bezspoinową i obejmują:  

a. obróbki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej  
b. docieplenie ścian płytami styropianowymi 12 cm wraz z wykonaniem tynku  

cienkowarstwowego akrylowego o grubości ziarna 1,5 mm,  
c. docieplenie ościeży płytami styropianowymi 3 cm wraz z wykonaniem tynku 

cienkowarstwowego akrylowego o grubości ziarna 1,5 mm,  
d. docieplenie cokołu budynku ze styropianu gr 12 cm wraz z wykonaniem tynku 

mozaikowego.  
e. ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,  
f. demontaż starych i montaż nowych rur spustowych oraz krat okiennych,  
g. wykonanie i montaż daszków nad wejściami z profili aluminiowych,  
h. rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m  
i. wykonanie daszków ochronnych  
j. wywóz gruzu na odległość 15 km.  

2. MATERIAŁY   

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:  

2.1. Zaprawa klejowa  

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej.    
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  Transport i składowanie  

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.                                             

2.2. Płyty styropianowe  

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe M-15 gr.12 cm, 
samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian o 
odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, 
odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres 
około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności 
powietrza 65%. Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie 
większymi niż +2 mm, a grubość 10mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny 
przekraczać ±1,5mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do 
powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki 
polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. Do 
wykonania izolacji ościeży należy zastosować styropian ekstradowany gr.3 cm  

  Transport i składowanie  

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania 
płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych 
w warstwie termoizolacyjnej.  

2.3. Siatka zbroj ąca z włókna szklanego  

Siatka z włókna szklanego , należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu  
docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią 
dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku 
i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.  

2.4. Podkład tynkarski   

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub 
tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, 
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  

   Transport i składowanie  

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać 
ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na 
paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych 
pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.  

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy  

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 
cienkowarstwowy o grubości ziarna 1,5mm. Należy stosować tynk z tego samego systemu 
co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  

   Transport i składowanie  

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 
rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej 
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(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.   

2.6. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny żywiczny  

Tynk żywiczny służy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na 
tradycyjnych tynkach, na podłożach betonowych, gipsowych oraz na płytach wiórowych, 
gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem są tu transparentne żywice, a wypełniaczami kolorowe 
żwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone literą D), żwirki kwarcowe o 
uziarnieniu 1,4-2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne łamane kruszywo 
marmurowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory oznaczone literą M). Materiał przeznaczony 
jest do nakładania i wygładzania metalową pacą. Po związaniu uzyskuje się barwną 
wyprawę. Właściwości materiału pozwalają mostkować istniejące w podłożu włosowate rysy. 
Tynk żywiczny szczególnie zalecany jest do stosowania na wyeksponowanych, narażonych 
na wycieranie ścianach wewnątrz budynków, np. przy wejściach, na korytarzach, na klatkach 
schodowych. Na zewnątrz budynków, tynk żywiczny zaleca się stosować na powierzchniach 
ulegających szybkiemu zabrudzeniu: na cokołach, balustradach, w ościeżach okien i drzwi. 
W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów, stosowanie Tynk żywiczny jako warstwy 
elewacyjnej w systemie dociepleń budynków (z zastosowaniem płyt styropianowych) 
powinno być ograniczone do małych powierzchni, np. cokołów czy detali architektonicznych 
 Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 
Zakładu Higieny.  

Transport i składowanie  

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 
rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

2.7. Pozostałe materiały uzupełniaj ące  

Materiałami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 
narożnikowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. naroży 
budynku).  

3. SPRZĘT 

Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  
− środek transportowy  
− samochód samowyładowczy do 5 t  
− żuraw okienny przenośny 0,15 t  
− rusztowanie zewnętrzne rurowe. 

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

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Warunki szczegółowe 

− Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna 
wynosić powyżej +50C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i 
uszkodzeniem. 

− Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego 
zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 

− Powierzchnie ie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 
− W budynku nie może występować wilgoć kapilarna. 
− Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość ( 

minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego 
odprowadzania wody. 

− Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +_ 6 mm na 
promieniu 1,2 m , wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą 
odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru. 

− Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę 
przyczepności kleju do podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę 
termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić 
materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą.  

− Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy 
użyciu łaty długości co najmniej 2,5 m. 

− Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył 
dokładnie usunąć. 

− Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw 
takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić 
odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań . Należy unikać prac na silnie 
nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości używać 
materiału pochodzącego z tej samej serii. 

5.3. Przygotowanie podło ża  

Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 
przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki 
podłoża. Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować 
obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, 
anteny, tablice itp.  

5.4. Nakładanie zaprawy   

Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i 
wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) 
powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i 
powłok malarskich. „głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm 
należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, 
paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć 
całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio 
mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem 
i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stare podłoża należy zagruntować preparatem i 
pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny.  
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową zaprawę 
należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o 
średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej 
pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej 
powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za 



BU-MAR Usługi Projektowo – Budowlane Marek Burzyński 
ul. Mickiewicza 18/3, 28 – 200 Staszów 

tel. 15-864-14198 

       600 42 84 06 

 Nr str.  

Budynek strażnicy OSP w Strzelcach  marek_burza@wp.pl 

 

41 
   Staszów                             

pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna 
przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i 
przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość 
łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2. Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się 
nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża otworów dodatkowymi 
nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 
szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna 
jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku 
wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej 
w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 
24 h. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko 
mechanicznie. Prace prowadzić w zakresie temperatur od +500 C do +3000 C. 

5.5.  Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą  

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową zaprawę 
należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za 
pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 
zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości 
ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Świeże 
zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.  

5.6. Ocieplenie cokołów 

Należy ocieplić cokoły na wysokość 0,50 m od poziomu przyległego terenu. 
Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej można przystąpić do  
klejenia płyt styropianowych. Klejenie należy rozpocząć od dołu. Masę należy nakładać 
punktowo na płyty, a następnie dociskając je ruchem kolistym przykładać do podłoża. 
Zalecane  jest  wykonanie  próby polegającej  na  przyklejeniu 3 próbek o   wymiarach   25 
cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepności po trzech dniach. Na części ściany pod gruntem ( 
cokół) wykonać tynk żywiczny wykonany na podwójnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie 
klejącej. 

5.7. Docieplenie ścian 

Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku 
uzupełnić. Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta 
systemu docieplenia. 
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania na cokole listwy cokołowej 
aluminiowej. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 
systemu. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 
m2 na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawędziowej. Mocowanie 
mechaniczne wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.   Długość łączników 
warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej  6cm.  Po trzech dniach od 
przyklejenia płyt można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać 
tynk cienkowarstwowy mineralny i podwójnie pomalować farbą akrylową zewnętrzną. 
Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób zalecany przez producenta 
systemu i zgodnie z projektem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO 
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6.2. Kontrola jako ści materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz 
muszą posiadać świadectwa jakości producentów. 

6.3. Kontrola jako ści wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  wykonania i odbioru robót, oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano ST WO. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

8.2. Sprawdzenie jako ści wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
− przygotowanie podłoża 
− jakość dostarczonych materiałów – atesty 
− grubości zastosowanych płyt styropianowych 
− ilości łączników na 1 m2 
− faktura i kolorystyki. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści 

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 
1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbiór faktycznie zamówionej wykonanej pracy oraz z oceną 
jakości robót i oceną użytych materiałów. 

9.2. Płatno ści 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
− roboty przygotowawcze  
− zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
− wykonanie i demontaż rusztowań 
− prace porządkowe 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

− Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 
− Karty techniczne produktów. 
− Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 
Normy związane: 
− PN-B- 20130:421  płyty styropianowe 
− PN- 88/B-30000   cement portlandzki 
− PN- 88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
− PN- 88/ 6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 
− PN- 88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 
 



BU-MAR Usługi Projektowo – Budowlane Marek Burzyński 
ul. Mickiewicza 18/3, 28 – 200 Staszów 

tel. 15-864-14198 

       600 42 84 06 

 Nr str.  

Budynek strażnicy OSP w Strzelcach  marek_burza@wp.pl 

 

43 
   Staszów                             

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych 

ST-6 – KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich związanych z rozbudową budynku strażnicy OSP w Strzelcach 
wraz przyłączem kanalizacyjnym ze zbiornikiem ścieków 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i 
realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1. i obejmują przebudowę, rozbiórkę i wznoszenie konstrukcji murowych z 
ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementów z betonu kruszywowego lub 
betonów lekkich. 

1.4. Określenia podstawowe 

− Bloczki z betonu komórkowego – bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu 
komórkowego wg BN-90/6745-01 

− Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, cegła 
wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008 

− Cegła dziurawka – cegła drążona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002, 
− Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, 

wg obowiązujących norm przedmiotowych, 
 Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie, 
− Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu 
      konstrukcji murowych, 
− Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych 

łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, 
− Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie – konstrukcja wykonana z elementów 

murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne 
umieszczone w poziomych spoinach wspornych, 

− Ścianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, 

− Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli 
obiekty budowlane i przenosi obciążenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

2.2. Materiały budowlane  

2.2.1. Cement 
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Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania 
zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego 
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach 
spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych 
pomieszczeniach. 
2.2.2. Wapno  

2.2.3. Woda zarobowa 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 
jezior iinnych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami 
PN-88/B-32250Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać 
zawiesiny, np. grudek. 
2.2.4. Piasek 

Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, 
czysty bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 – 
2,0mm. Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych 
wykonanych 
zgodnie z normą PN-79/B-06711. 

2.3. Elementy  murowe 

2.3.1. Wymagania ogólne 

Odbiór techniczny elementów i ich podział na gatunki powinien być przeprowadzany w 
wytwórni. Na budowie elementy sprawdza się wyrywkowo, dokonując oględzin kilkunastu 
sztuk pobranych z dostarczonej partii materiału w celu zbadania, czy cechy ogólne 
elementów odpowiadają warunkom określonym dla poszczególnych gatunków materiału. Do 
każdej partii materiału sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 
dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań.  
Cegłę i pustaki układa się w przylegające do siebie stosy lub składuje na paletach na 
wyrównanym i odwodnionym terenie. 
2.3.2. Cegła budowlana pełna 

Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze 
cegły na budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana 
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: 
a. ± 7mm dla długości,  
b.  ± 5mm dla szerokości, 
c.  ± 4mm dla grubości. 
2.3.3. Cegła dziurawka 

Cegła drążona wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-74/B-12002. Przy odbiorze 
cegły na budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana 
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: 
a) ± 6mm dla długości, 
b)  ± 4mm dla szerokości, 
c)  ± 3mm dla grubości. 
2.3.4. Bloczki  z betonu komórkowego 

Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać wymogom 
normy BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny być przed wbudowaniem wysuszone. 
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Wszelkie czynności związane z wyładunkiem przeładunkiem i składowaniem elementów 
powinny być przeprowadzane ostrożnie ze względu na ich kruchość. 
2.3.5. Zaprawa 

Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do 
podłoża oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 
powinny spełniać wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania 
normy PN-65/B-14504. 
Warunki przygotowania zapraw do murów omówiono w p. 5.2. 
2.3.6. Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia murów należy stosować siatki lub pręty wygięte w kształcie wężyka z walcówki 
o średnicach 5,5 ÷ 8 mm ze stali las A-0 i A-I o właściwościach określonych w PN-82/H-
93215 i wytrzymałościach określonych w PN-84/B-03264 lub z drutów o średnicach 3 ÷ 8 
mm o właściwościach określonych w PN-67/M-80026 (tylko druty gołe i szare i z połyskiem), 
przyjmując wytrzymałość obliczeniową drutów równą 210 MPa. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania  ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narzędzia i sprz ęt do robót murowych 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach 
murowych: 
− kielnia, młotek murarski, łopata, 
− czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
− pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 
− kątowniki murarskie, 
− betoniarka do wytwarzania zapraw, 
− młot pneumatyczny. 

4. TRANSPORT 
Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Przygotowanie zapraw  

Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, 
w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
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Zaprawa cementowo – wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa 
cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest 
dostatecznie urabialna. 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w p. 2.2.2. 

5.3. Zaprawy cementowe  

Nadają się w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian działowych oraz 
murów pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków uszczelniających 
nabierają właściwości wodoszczelnych. Do zapraw cementowych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub 
uszczelniających i przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków 
powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie przez ITB. 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do 
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do 
uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w 
zależności od przeznaczenia. 

5.4. Zaprawy cementowo – wapienne 

Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać 
się będzie ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać składniki sypkie, a 
następnie dolać wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków 
uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zalewności od przeznaczenia. 

5.5. Wykonywanie murów 

5.5.1. Ogólne zasady wykonywania murów 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo 
– kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności 
zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót 
wydaje Inżynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. 
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym 
omówionym w p. 2.2. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 
zachowaniem pionu i poziomu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 
Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie 
cementowej. 
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków 
lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
5.5.2. Mury  z cegły pełnej  

W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm i nie może być 
większa niż 17mm i mniejsza niż 10mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10mm i nie 
mogą być grubsze niż 15mm i cieńsze niż 5mm. 
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 – 
10mm. 
Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciążenia użytkowe, 
dopuszczalne odchyłki spoin należy zmniejszyć o połowę. 
Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły 
ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do uzyskania 
prawidłowego rozwiązania. Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z 
postanowieniami projektu. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości ćwierć, 
pół i jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich 
wymiarów cegły użytej do danego muru. 
5.5.3. Mury  z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 
pełnej. 
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 
stosować normalną cegłę pełną. Do wykonywania murów nie wolno stosować cegły 
dziurawki tylko jednego rodzaju (podłużnej lub poprzecznej) i pozostawiać w licach murów 
widocznych otworów przelotowych. 
W przypadku opierania belek stalowych lub żelbetowych na murach z cegły dziurawki 
ostatnie trzy warstwy cegieł pod podporami belek powinny być wykonane z cegły pełnej na 
zaprawie cementowo – wapiennej marki co najmniej 1,5. 
5.5.4. Ścianki działowe z cegły pełnej i dziurawki 

Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie 
niższej niż 3, przy czym przy rozpiętości powyżej 5,0m lub przy wysokości powyżej 2,5m 
należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. 
Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie 
otworu drzwiowego – również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej ściany. Przesunięcie 
spoin w poszczególnych warstwach ½ cegły. 
Ścianki grubości ½ cegły muruje się na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej. 
Cegły układa się samymi wozówkami z przesunięciem spoin co ½ cegły. Połączenia ścianki 
ze ścianami nośnymi powinny być wykonane na strzępia zazębione. Ścianki grubości ½ 
cegły wymagają oparcia albo na ściance wyprowadzonej z niższej kondygnacji, albo na 
specjalnie założonej belce lub wykonanym w stropie żebrze. 
5.5.5. Wykonywanie murów z bloczku z betonu komórko wego 

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy 
sprawdzić czy gęstość objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany 
bloczków określonej w dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna 
być większa niż 20%. Ściany z bloczków należy murować na zaprawach lekkich. Mogą być 
stosowane również zaprawy cementowo – wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem 
zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15mm dla spoin poziomych i 10mm 
dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3mm. Przed 
ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy nie 
odciągał wody z zaprawy. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według zasad 
wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. W tym 
samym murze konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu komórkowego jednakowej 
odmiany i klasy. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Mury z cegły i pustaków oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny być 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
oraz niniejszymi warunków technicznych wykonania robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów: 
− ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 

rysunków roboczych, 
− mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich objętości w 

m3, mury cieńsze w m2 powierzchni, 
− mury z cegły nie znormalizowanej, pustaków, bloków oblicza się w m3, 
− grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami, 
− słupy i kolumny obmierza się w m3, 
− długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość ścian 

wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie 
zewnętrznym ściany, 

− wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu 
do wierzchu następnego stropu. W podziemiu wysokość ściany przyjmuje się od wierzchu 
fundamentu do wierzchu stropu przyziemia, 

− z obmiaru murów odlicza się: 
� objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk – z wyjątkiem wnęk na 

liczniki elektryczne i gazowe – o objętości ponad 0,05 m3, 
� objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01 

m3, 
� objętość szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków. 

− nie odlicza się z objętości muru: 
� nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów, 
� bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania, 
� omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych, 
� przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, 

− Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób: 
� otwory bez węgarków – w świetle murów, 
� otwory z węgarkami – w świetle węgarków, 
� otwory w których obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru – w świetle 

ościeżnic. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór techniczny robót 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed 
wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. W szczególności podlega 
sprawdzeniu: 
− zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
− grubość muru, 
− pionowość powierzchni i krawędzi, 
− poziomość warstw cegieł, 
− grubość spoin i ich wypełnienie, 
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− zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 

8.3. Odbiór ilo ściowy murów 

Zasady odbioru ilościowego murów podano w pkt. 7.2 niniejszej ST. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk 

kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
BO  obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
Zamawiający może uznać za właściwa, dogodną lub pokrewna formę rozliczeń i płatności 
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.). 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 
62) 

4. PN–87/B–03002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
5. PN–68/B–10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. PN–68/B–10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

utoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7. PN–88/B–30000. Cement portlandzki. 
8. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
9. PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
10. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  

ST-7 –TYNKI I OKŁADZINY  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i okładzin. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w punkcie II 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
Tynki wewnętrzne: 
− Gładzie gipsowe 
− Suche tynki 
− Okładziny wewnętrzne 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 

45410000 Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  
 45431000-7 Kładzenia płytek  
 45442100-8 Roboty malarskie  

1.4.  Określenia podstawowe 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z 
art..22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia lub wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Materiały do suchych tynków 

Profile stalowe  
Profile zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:  
Profile powinny posiadać Aprobatę Techniczna ITB lub powinny być ujęte w Aprobacie 
Technicznej na zestaw wyrobów. Należy stosować profile dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
Płyty gipsowo-kartonowe  ognioodporne 
Płyty gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubości 12,5 mm wg PN-B-79405: 1997 
"Płyty gipsowo-kartonowe".  
Należy stosować płyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 Taśmy uszczelniaj ące  
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Do uszczelniania połączeń płyt ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być stosowane 
systemowe taśmy uszczelniające 
 Wkręty  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili nośnych powinny być stosowane 
systemowe wkręty stalowe zabezpieczone przed korozją. Zabezpieczeniem antykorozyjnym 
w/w blachowkrętów może być fosfatowanie lub ocynkowanie.  
 Masy szpachlowe   
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz  uszczelnień na 
obwodzie przegród ogniochronnych powinny być zastosowane gipsowe masy szpachlowe 
zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" 
lub inne posiadające stosowną Aprobatę Techniczną ITB. Należy stosować masy 
szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
  
Taśmy spoinowe (ta śmy zbrojone)  
Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być stosowane taśmy 
spoinowe z włókna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.  

2.3. Materiały  okładzinowe .  

− glazura – zastosować płytki glazurowane, nasiąkliwość płytek nie powinna być większa 
niż 10 % - cokoliki,  

− klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem, który nie powinien 
oddziaływać szkodliwie na podkład,  

− preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas 
wsiąkania i schnięcia oraz zapewniające odpowiednią przyczepność do zastosowanego 
kleju,  

− masa do fugowania - zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalną pod 
wpływem środków czyszczących,  

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN- EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych 
lub norm. 

2.4. Malowanie  – farba 

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna biała, zastosowanie malowanie ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. Normy, aprobaty, certyfikaty: 
ISO 9001, PN-C-8191:2002 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z wykonaniem prac do 
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

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

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Gładź gipsowa  

Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z 
substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem 
zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. 
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Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Wykonanie gładzi należy 
rozpocząć najpierw na suficie, zaczynając od okna i ciągnąc pacę w kierunku 
pomieszczenia. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od 
posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi 
wynosi minimum 3mm. 
Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Wilgotność 
podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. 
Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni 
drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a 
następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180.  

5.2. Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowyc h  

Wykonać należy okładziny na pojedynczych rusztach stalowych  i drewnianych 1-
warstwowe. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek.  

5.3. Układanie okładzin z płytek ceramicznych  

Płytki ceramiczne  
a) Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  

− PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E<3%. Grupa B l.  

− PN-EN 177:1997 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila.  

− PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6%<E<10%. Grupa B llb.  

− PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa B III.  

Rodzaj płytek i kolor wybierze Zamawiający.  
b) Kompozycje klejące  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
c) Zaprawy do spoinowania  
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych 
lub norm.  
d) Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  

− listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
− środki ochrony płytek i spoin,  
− środki do usuwania zanieczyszczeń,  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub  
odpowiednie aprobaty techniczne. 

5.4. Roboty malarskie   

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków i 
miejsc naprawianych Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna 
występować pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura ( powyżej 30ºC ) oraz przeciągi.  
Malowanie elementów stalowych, żeliwnych itp. można wykonywać po całkowitym 
umocowaniu wszystkich elementów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0.  
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Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają 
wymagane atesty.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne  

Badania laboratoryjne nie dotyczą tego zakresu robót. 

6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji                                
z uwzględnieniem zmian  sprawdzonych  w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
− Odbiór częściowy. 
− Odbiór ostateczny końcowy. 
− Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do odbioru należy przygotować: 

− Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 
wykonania. 

− Protokoły odbiorów częściowych. 
− Dziennik budowy z wpisami dotyczącymi ewentualnych zmian do dokumentacji 

technicznej. 
− Terminowość wykonania robót. 
− Przepisy obowiązującego prawa budowlanego. 
− Warunki techniczne odbioru robót. 
− Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
− Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
− Atesty na materiały i urządzenia. 
− Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 
− Atesty na materiały i urządzenia. 
− Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza 
Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia. 
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony w/g 
wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór 
pogwarancyjny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.  
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, badania i wymagania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Tom I – 

Budownictwo ogólne : 
− Rozdział     24 – Tynki 
− Rozdział     26 -  Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne 
− Rozdział     27 -  Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne 

2 Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – 
wydanie IV – Kraków 1996 r. 

3 Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – Nida Gips – wydanie 2002. 
4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 

wykończeniowe”, wydanie ITB – 2003 r. 
5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C – zabezpieczenie i 

izolacja” – wydanie ITB – 2004 r. 
Zalecane normy.  

 
− PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy   

odbiorze”. 
− PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych” 
− PN-93/B-02862 „Odporność ogniowa” 
− PN-B-32250  „Woda do celów budowlanych” 
− PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego użytku”. 
− BN-80/6733-09 „Spoiwo gipsowe specjalne” 
− PN-62/B-10144 „Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 
− PN-63/B-10145 „Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych ), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
− PN-B-11202 „Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne” 
− PN-EN ISO 10545-1 „Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru” 
− PN-EN ISO 10545-2 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni” Lipiec 1999                     
− PN-EN 13318 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia” 

Lipiec 2002                    
 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  

ST-8 – INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej 
(układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw)  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.2. 
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1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót związanych z: 
− układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza 

rozdzielnicami, 
− montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z 

przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 

− kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
− wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego itp.), 

− ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 

− wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 

− ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach 
zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla 
sieci teleinformatycznych), 

− wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych kabli i przewodów, 

− przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4.  Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
− aprobata techniczna – dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do 

określonego zakresu robót z wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, 
obudowami i konstrukcjami wsporczymi – służących do łączenia, sterowania, pomiaru, 
zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elektrycznych;  

− instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze 
sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a 
także urządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyłu, rozdziału, 
zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej;  

− instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem 
pomiarowym służącym do rozliczeń pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a 
w przypadku braku takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego 
urządzenia zabezpieczającego instalację odbiorcy od strony zasilania;  

− kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno – lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej 
żyły, przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę 
ochronną i pancerz uzależniony od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, 
kanały podziemne, powietrze itp.)  

− łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw 
izolacyjnych między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów o wytrzymałości 
elektrycznej i innych właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń;  

− napi ęcie znamionowe instalacji – napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część 
została zaprojektowana (zbudowana)  
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− obci ążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który 
może płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej 
temperatury przewodu;  

− obci ążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym cześć bądź wszystkie 
odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach są włączone i pobierają 
energię; rozróżnia się obciążenie instalacji prądem lub mocą;  

− obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów 9np. odbiorniki, aparaty elektryczne, 
łączniki) odpowiednio połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii (złącze, źródło awaryjne) chronionych wspólnym 
zabezpieczeniem  

− odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii, np. światło, energię mechaniczną;  

− osprz ęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od 
sposobu układania przewodów instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, 
łączenia i ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy 
osłonowe i zaciskowe, rury os łonowe itp.)  

− oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne, 
zasilane z podstawowego źródła energii (złącza), zapewniające w danym miejscu 
wymagane warunki oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych;  

− oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się w 
przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie 
dostatecznej widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz 
umożliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne) 
oświetlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych źródeł zasilania (akumulatory);  

− prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas 
normalnej pracy;  

− prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, 
pojawiający się w obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stanu zwarcia);  

− przewód elektryczny element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, 
wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, 
izolowany lub bez izolacji;  

− przewód neutralny (N) – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu 
sieci i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej;  

− przewód ochronny (PE) – przewód lub żyła przewodu przeznaczony do połączenia: 
części objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu, oraz 
uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;  

− rozdzielnica – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury 
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w 
szafce wolno stojącej, przyściennej lub wnękowej – z jednej strony połączony ze złączem 
doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – z wewnętrznymi liniami 
zasilającymi (WLZ);  

− uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu 
elektrycznego z ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń 
elektrycznych;  

− uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący 
elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią);  

− wewnętrzna linia zasilaj ąca (WLZ) – część obwodu elektrycznego, która wraz z 
odgałęzieniami stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje 
odbiorcze.  

− urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej. 
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− klasa ochronno ści – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, 
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

− oprawa o świetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, 
ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 
świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i 
bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu 
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł 
światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

− stopie ń ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

− obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

− przygotowanie podło ża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania 
zgodnie z dokumentacją; . 

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
− wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
− kucie bruzd i wnęk, 
− osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
− montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 
− montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, 
− montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
− oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

1.6. Dokumentacja robót monta żowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
− projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664), 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664), 
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− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne  wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

1.7. Nazwy i kody: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z:  
− CPV – 45315700 – 5, Tablice rozdzielcze  
− CPV – 45311100 – 1, Linie zasilające WLZ.  
− CPV – 45311000 – 0, instalacja oświetlenia  
− CPV – 45311200 – 2, oprawy oświetleniowe  
− CPV – 45315100 – 9, Sprawdzenia i pomiary instalacji  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i 
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 
 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 



BU-MAR Usługi Projektowo – Budowlane Marek Burzyński 
ul. Mickiewicza 18/3, 28 – 200 Staszów 

tel. 15-864-14198 

       600 42 84 06 

 Nr str.  

Budynek strażnicy OSP w Strzelcach  marek_burza@wp.pl 

 

59 
   Staszów                             

2.2. Rodzaje materiałów 

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

2.3. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;12/20 kV; 
18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm². 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub 
układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył 
zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w 
zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 
mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju 
minimalnego 1,5mm². 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył 
do 10 mm² należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, 
obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody 
rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości 
silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium 
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w 
obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 

2.3.1. Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony kraw ędzi – w przypadku podziału budynku na strefy 
pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów 
przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty 
ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez 
stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako 
mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji 
elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także 
innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o 
szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów 
dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające 
utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. 
Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli 
sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce 
montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę 
otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w 
zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) 
mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub 
mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach 
równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych 
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sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń 
producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm 
występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako 
słupki lub kolumny aktywacyjne. 
Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji 
oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- 
i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
Rury instalacyjne wraz z osprz ętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 
tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, 
wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie 
podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy 
wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od 
przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do 
wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i 
jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63mm 
(większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice 
typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub 
ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich 
(sztywnych): od ø 13 do ø 42mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 
48mm i sztywnych od ø 16 do ø 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów 
w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z 
taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400mm należy 
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt 
kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i 
podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe 
wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem ø 45 mm, różnego 
typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, 
warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością 
regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub 
podniesionych. 

2.3.2. Systemy mocuj ące przewody, kable, instalacje wi ązkowe i osprz ęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski 
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych 
(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w 
wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie 
zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od 
systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, 
podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki 
muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, 
sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 
75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki 
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elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących 
prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie 
lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i 
przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania 
końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
Pozostały osprz ęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można 
kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne 
itp. 

2.3.3. Sprzęt instalacyjny 

a) Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
− Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 

ø60mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
− Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
− Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o 

przekroju 1,0÷2,5mm2. 
− Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. 
− Podstawowe dane techniczne: 
− napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
− prąd znamionowy: do 10 A, 
− stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
− stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

b) Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
− Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 
− przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub 

„pazurków”. 
− Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w 

styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za 
pomocą wkrętów lub przyklejane. 

− Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych 
przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

− Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o 
przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda 
wtykowego. 

− Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 

− Podstawowe dane techniczne gniazd: 
− napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
− prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
− prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
− stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
− stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

c) Sprzęt oświetleniowy 
− Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 

zawierającego co najmniej: 
− dobór opraw i źródeł światła, 
− plan rozmieszczenia opraw, 
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− rysunki sposobu mocowania opraw, 
− plan instalacji zasilającej oprawy, 
− obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 
− zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 
− Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do 
− potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w 
− czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, 

III. 
− Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
− oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być 

mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody 
układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów 
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

− Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 
− do żarówek, 
− do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 
− do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 
− do lamp sodowych, 
− do lamp ksenonowych. 
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem 
− oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom 

następujące 
− oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 
− zwykła   IP 20 
− zamknięta   IP 4X 
− pyłoodporna  IP 5X 
− pyłoszczelna  IP 6X 
− kroploodporna  IP X1 
− deszczoodporna  IP X3 
− bryzgoodporna  IP X4 
− strugoodporna  IP X5 
− wodoodporna  IP X7 
− wodoszczelna  IP X8 

W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia 
wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o 
stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie 
znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczoodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt 
stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych). 

2.3.4. Sprzęt do innych instalacji 

Należy stosować następujący sprzęt do instalacji: 
− przyzywowej (dzwonki, gongi), 
− telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne), 
− antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej). 

2.3.5. Specyfikacja materiałowa 

Materiały zostały wyspecyfikowane w przedmiarze robót. Materiałami stosowanymi przy 
wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są:  

− przewody instalacyjne energetyczne w podwójnej Izolacji  
− puszki osprzętowe i rozgałęźne  
− rurki giętkie do układania instalacji  
− oprawy oświetleniowe wyposażone w moduły zasilania awaryjnego  
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− oprawy oświetleniowe oświetlenia podstawowego  
− obudowa i aparaty modułowe prod. Legrand lub równorzędne  

2.4. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót monta żowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

− są właściwie oznakowane i opakowane, 
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 

2.5. Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) 
lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach 
foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 
mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem 
 

3. SPRZĘT, MASZYNY I NARZĘDZA 
3.1.     Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport  materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury 
dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, 
ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. 
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5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną 
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 

5.2. Monta ż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 
− przemieszczenie w strefie montażowej, 
− złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
− wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu, 
− roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach, 

− osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

− montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów (pkt 2.2.2.), 

− łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
 
Średnica 
znamionowa 
rury (mm) 
 

18 21 22 28 37 47 
 

Promień 
łuku (mm) 
 

190 190 250 250 350 450 
 

 
− łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub 

przez kielichowanie), 
− puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
− przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 
− koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
− wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 

do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów 
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości 
wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 
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konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 
naciągi i dodatkowe naprężenia, 

− oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady 
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie 
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w 
przypadku braku takich wytycznych), 

− roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, 
montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

− przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 

5.3. Monta ż opraw o świetleniowych i sprz ętu instalacyjnego, urz ądzeń i 
odbiorników energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 
opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 
instalacji i schematami. 

5.4. Instalacja  poł ączeń wyrównawczych  

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z 
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne 
z częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na 
parterze. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 
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W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 
uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Szczegółowy wykaz materiałów 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto nale ży wykona ć sprawdzenia odbiorcze składaj ące si ę z ogl ędzin 
częściowych i ko ńcowych polegaj ących na kontroli: 

− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
− zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
− stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli 

i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 
materiałów, 

− sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
− poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
− poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej, 
− poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
− pomiarach rezystancji izolacji. 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20MΩ. 
Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałam i 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru   

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta żowych instalacji 
elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
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odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
− dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
− dla kabli i przewodów: m, 
− dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
− dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
− dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

7.3. Szczegółowa specyfikacja techniczna  

W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe 
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne  zasady odbioru  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000-7, pkt 
8 

8.2. Warunki  odbioru instalacji i urz ądzeń zasilaj ących  

8.2.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
− przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
− instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 
elektrycznej np. zasilanie pomp. 

8.2.2. Odbiór cz ęściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem: 
− wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 

8.2.3. Odbiór ko ńcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
− dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
− dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania 
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
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9.1. Ogólne zasady  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST„Wymagania ogólne” 
pkt 9 

9.2. Zasady  rozliczenia i płatno ści  

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 
− likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych 
do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw 
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  

− PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

− PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

− PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

− PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

− PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
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− PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

− PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

− PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 

− PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

− PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

− PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub/i basen natryskowy. 

− PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

− PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

− PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

− PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych. 

− PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 

− PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
− PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

− PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 

− PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
− PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Część 1:Zasady, wymagania i badania. 
− PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 
− PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 
− PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów 
prądu przemiennego. 

− PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki 
do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
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− PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki 
do obwodów prądu przemiennego. 

− PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego 
(RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

− PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego 
(RCBO). Część 1:Postanowienia ogólne. 

− PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

− PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1). 

− PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 
na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

− PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 
badania (Zmiana Az1). 

− PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe 
napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

− PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

10.2. Ustawy  

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

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami). 

10.3. Rozporz ądzenia  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE 
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. Inne  dokumenty i  instrukcje  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
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− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

− Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
ST-9 – KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, 

IZOLACJA TERMICZNA DACHU  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
rozbiórki istniejącego dachu ,wykonania i odbioru konstrukcji nowego dachu. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

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

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

a) demontaż istniejącej pokrycia i konstrukcji dachu. 
b) wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 
c) wykonanie i montaż łat i kontrłat. 
d) montaż elementów dachowych. 
e) ułożenie folii dachowej. 
f) ułożenie ocieplenia 
g) montaż pokrycia 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 

1.3 -b stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych: 
− PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
− PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
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2.2. Wytrzymało ści  charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapask ale) podaje 
poni ższa tabela. 

 
Oznaczenie Klasy drewna 

 
 K27 K33 
Zginanie   
Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 
Ściskanie w poprzek włókien 7 7 
Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 
Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

2.3. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady  K33  K27 
Sęki w strefie marginalnej  
 

do 1/4  1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  
 

do 1/4  1/4 do 1/3 

Skręt włókien  
 

do 7%  do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie 
b) czołowe 

 
1/3 
1/1 

 
1/2 
1/1 

Zgnilizna  
 

niedopuszczalna 

Chodniki owadzie  
 

niedopuszczalne 

Szerokość słojów  
 

4 mm  6 mm 

Oblina  
 

dopuszczalna na długości dwu krawędzi 
zajmująca do 1/4 szerokości lub 
długości 

 
Krzywizna podłużna 
a. płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 

    10 mm – dla grubości do 75 mm 
b. boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

      5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  – 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna – 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.4.  Wilgotno ść drewna  stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wyno sić 
nie wi ęcej ni ż: 

− dla konstrukcji na wolnym powietrzu   – 23% 
− dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a. odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
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− w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
− w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
− w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b. odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c. odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 
− w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
− w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

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

d. odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3mm     i   –2 mm. 

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

2.6. Łączniki 

2.6.1.  Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.6.2. Śruby  
Należy stosować: 

− Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
− Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.6.3. Nakrętki : 
Należy stosować: 

− Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
− Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.6.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 

− Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.6.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 
− Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
− Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
− Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.7. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone dostosowania decyzją nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a. Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b. Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c. Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.8. Paraizolacja i wiatroizolacja  
Paraizolację i wiatroizolację poddasza stanowią folie paraizolacyjna i wiatroizolacyjna  
ogólnie dostępne. 

2.9. Izolacja  cieplna 

Izolację cieplną stropu stanowi wełna mineralna o gr. 20cm 
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2.10. Blacha trapezowa 

Pokrycie dachu blachą trapezową z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem 
poliestrowym typu pladur® mat 

2.11. Elementy prefabrykowane z blachy stalowej pow lekanej (rynny, rury 
spustowe) i obróbki blacharski 

Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury spustowe) oraz obróbki 
blacharskie z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu 
pladur® mat o gr. 0,55mm 

2.12. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.12.1.  Materiały i elementy z drewna powinny by ć składowane na poziomym 
podło żu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstw ą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 

2.12.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna  
Łączniki i materiały do ochrony drewna nale ży składowa ć w oryginalnych  
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 

2.12.3. Badania  na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 
do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Roboty nale ży prowadzi ć  

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

5.2. Więźba dachowa 

5.2.1. Łaty  i kontrłaty 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
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lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1mm. Wykonanie robót 
powinno odbywać się przy zachowaniu następujących zasad: 
− Kontrłaty o przekroju 25x50 mm przybijać gwoździami do powierzchni każdej krokwi, po 

uprzednim ułożeniu folii dachowej. 
− Przekrój łat nie powinien być mniejszy niż 38x50mm. Łaty ułożone poziomo powinny być 

przybite do każdej krokwi jednym gwoździem. Długość gwoździ powinna być co najmniej 
2,5 razy większa niż grubość łaty. 

− Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego ułożenia desek 
nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu. 

− Rozstaw łat powinien być ustalony po zakupie blachy trapezowe pod wybrany system. 
− Rozstaw łat uzależniony jest od przyjętego w danym systemie modułu. Łata musi być 

bezpośrednio pod każdym modułem blachy. 
5.2.2. Ułożenie  folii dachowej. 

− Układanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna się od okapu, równolegle napisami do 
góry. 

− Membranę z folii po naciągnięciu przymocować do krokwi za pomocą gwoździ lub 
zszywek. Należy zwrócić uwagę na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub 
gwoździami były zakryte taśmą uszczelniającą i znajdowały się pod kontrłatą. 

− Następny pas membrany ułożyć z zachowaniem zakładu, który powinien wynosić od 10 
- 15cm. Dla zapewnienia prawidłowego montażu membrany i jej szczelności, do 
sklejania należy zastosować taśmy klejącej będącej w ofercie w każdym systemie 
pokrycia. 

− Dla zapewnienia szczelności przy krokwiach należy przykleić pas taśmy uszczelniającej 
do kontrłaty od strony, która będzie do membrany na krokwi. 

− Przy elementach wychodzących ponad połać dachową membranę należy naciąć w 
kształcie trapezu i przybić brzegi do powierzchni elementu. 

5.2.3. Deskowanie połaci dachowych 
− Szerokości desek nie powinny być większe niż 18cm. 
− Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. 
− Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek.  
− Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 
− Za kominami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na 

styk. 
− Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg 

punktu 2.2.6. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru są: 
− dla pozycji 1.3 a,b,c,d, – powierzchnia wykonana w [m2].  
− dla pozycji 1.3 d – ilość w [szt.]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte 1.3 a,b,c,d, podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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− PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

− PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy. 

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

− PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
− PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
− PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

 
Opracował: 

 
 

………………………. 
 


