
Budowa garażu w Bachowicach, działka nr 940 

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „VINCI” Dariusz Lubera 

Rusocice 93, 32-071 Kamień 

 

S
tr

o
n

a 
 1

 

  

 

 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

                                                                           
      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           

                            gmina Spytkowice  

 
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach ul. ks. Gołby 33, 34-116 Spytkowice 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracował:  

mgr inż. Dariusz Lubera                             

 

Lipiec 2019 r. 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 



Budowa garażu w Bachowicach, działka nr 940 

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „VINCI” Dariusz Lubera 

Rusocice 93, 32-071 Kamień 

 

S
tr

o
n

a 
 2

 

 

 

 

 

 
Wykaz specyfikacji technicznych: 

1. STO - 0.00 - Wymagania ogólne            <nr str. 3-10> 
2. SST  – 0.01 – Roboty ziemne                 <nr str. 11-14> 
3. SST  – 0.02 – Zbrojenie betonu              <nr str. 15-19> 
4. SST  – 0.03 – Betonowanie                     <nr str. 20-25> 
5. SST  – 0.04 – Roboty murowe                <nr str. 26-30> 
6. SST  – 0.05 – Roboty izolacyjne              <nr str. 31-33> 
7. SST  – 0.06 – Roboty pokrywcze papą, obróbki, rynny i rury   <nr str.34-37> 
8. SST  – 0.07 – Tynki wewnętrzne i zewnętrzne                 <nr str. 38-42> 
9. SST  – 0.08 – Posadzki żywiczne                                         <nr str. 43-47> 
10. SST  – 0.09 – Stolarka budowlana                                    <nr str. 48-51> 
11. SST  – 0.10 – Ślusarka budowlana                                    <nr str. 52-55> 
12. SST  – 0.11 – Roboty malarskie                                         <nr str. 56-59> 
13. SST  – 0.12 – System ocieplenia ścian zewnętrznych    <nr str. 60-70> 
14. SST  – 0.13 – Instalacje kanalizacyjne                               <nr str.71-74> 
15. SST  – 0.14 – Instalacje centralnego ogrzewania            <nr str.75-80> 
16. SST  – 0.15 – Instalacje elektryczne                                  <nr str.81-93> 
17. SST  – 0.16 – Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej    <nr str.94-97> 

 
               Kod        Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;   
                          roboty ziemne 
45262500-6      Roboty murarskie i murowe 
45261000-4      Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45320000-6      Roboty izolacyjne 
45410000-4      Tynkowanie 
45430000-0      Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3      Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6      Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45310000-3      Roboty instalacyjne elektryczne 
45421000-4      Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45330000-9      Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne, sanitarne 
45233200-1      Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogólnej (STO) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STO) 

Niniejsza specyfikacja techniczna ogólna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 

realizacji i rozliczeniu robót budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacji technicznej ogólną (STO) 

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

specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STO poniżej określenia należy przez to rozumieć:  

  obiekt budowlany  - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne  

teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności . 

dokumentacja budowy - pozwolenie na remont wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książkę 

obmiarów. 

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót. 

aprobata techniczna - pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót. 

kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania 

wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót      

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 

których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z: 

a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania; 

b) przedmiaru robót z wyliczeniami, w zakresie o którym mowa w & 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z dn.16 września 2004 r.) 

c) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

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

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 

od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

  W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

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

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

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

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

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

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

   Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 

takie jak rurociągi, kable itp. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

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

1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

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

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz osprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

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

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. z 19.03. 

2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.       Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymogom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość stosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

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

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4.    Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom  

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.    Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.   Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru program 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania.  

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

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

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98) 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

6.5.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań 

będą gromadzone przez Wykonawcę i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót.  

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy: 

a) pozwolenie na remont, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

 

7.    Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

   Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

 

8.   Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

8.2.Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegającym zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 

okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.3.  

 

      9.    Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 

     Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

10. Przepisy związane 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 

poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i 

Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz. 

881) 

2) Rozporządzenie 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) 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 

zmianami) 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

SST – 0.01 

ROBOTY ZIEMNE 

 

 

 
      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           

                            gmina Spytkowice  

 
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach ul. ks. Gołby 33, 34-116 Spytkowice 
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1.    Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych w obrębie budynku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i 

rozliczeniu robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów : 

wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 

w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

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

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.2.   Zabezpieczenie terenu budowy                                                                                                

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające.  

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

1.5.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

1.5.4.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

1.5.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

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

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

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

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

2.     Materiały(grunty) 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 

do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

 

3.     Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
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odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4.     Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5.     Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

 

6.     Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

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, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 

jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

 

7.     Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

8.    Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  odbiorowi częściowemu, 

c)  odbiorowi ostatecznemu, 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie ze STO 00.00.00  

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy zgodnie ze STO 00.00.00 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót zgodnie ze STO 00.00.00 

 

Koszty odbioru wykopów przez geologa ponosi Wykonawca. 

 

9.    Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiar ową 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 SST i w dokumentacji projektowej. 

 

10.   Przepisy związane 

10.1.   Normy 

1.   PN-B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2.  PN-B-04452       Grunty budowlane. Badania polowe. 

3.   PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4.   PN-B-04493      Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

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

6.   PN-B-06050      Roboty  ziemne   budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania i badania przy odbiorze. 

10.2.     Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami 

(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] 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). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

SST – 0.02 

ZBROJENIE BETONU 

 

 

 
      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           

                            gmina Spytkowice  

 
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach ul. ks. Gołby 33, 34-116 Spytkowice 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w 

konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 

realizacji i rozliczeniu robót budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej   

Zakres robót obejmuje zbrojenie fundamentów, stropu nad piwnicami, stropu nad parterem, schodów i elementów 

żelbetowych: wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STO-

0.00  „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO-0.00. 

 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal  klas i gatunków wg 

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

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku AIII (34GS) o następujących parametrach: 

-    średnica pręta w mm                                                                                             8-24 

-    granica plastyczności Re (min) w MPa                                                                  410 

-    wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                                                     590 

-    wydłużenie (min) trzpienia w %                                                                              16  

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

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

-    średnica pręta w mm                                                                                                6 

-    granica plastyczności Re (min) w MPa                                                                220 

-    wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                                                   310 

-    wydłużenie (min) w %                                                                                           22 

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

 

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

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty    stalowe    do    zbrojenia    betonu    powinny    odpowiadać    wymaganiom    normy PN-H-93215. 

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

-    nazwa wytwórcy, 

-    oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

-    numer wytopu lub numer partii, 

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

-    masa partii, 

-    rodzaj obróbki cieplnej. 

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

muszą znajdować się następujące informacje: 

-    znak wytwórcy, 

-    średnica nominalna, 

-    znak stali, 

-    numer wytopu lub numer partii, 

-    znak obróbki cieplnej. 

2.2.  Drut montażowy 

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



Budowa garażu w Bachowicach, działka nr 940 

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „VINCI” Dariusz Lubera 

Rusocice 93, 32-071 Kamień 

 

S
tr

o
n

a 
 1

7
 

2.3.  Podkładki dystansowe 

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

być przymocowane do prętów. 

 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-0.00 „Wymagania ogólne" . 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, 

prościarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 

wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 

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

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

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STO-0.00  „Wymagania ogólne" . 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.000.00 „Wymagania ogólne". 

 

5.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1.  Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy 

i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2.  Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty 

zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 

rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też 

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

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

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3.  Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

5.2.4.  Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu 

planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 

acetylenowym. 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia 

w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 

można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej 

i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 

wynosić co najmniej 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 

niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2.  Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
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Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych 

należy stosować drut o średnicy 1,5mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 

pozostałych prętów na przemian. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-0.00 „Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

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

-    sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

-  otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 

-    rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

-    odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

-    miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

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

poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

-    liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

-     różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

 

7.    Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO-0.00 „Wymagania ogólne". 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram lub 1 t. 

 

8.    Odbiór robót 

8.1.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1.  Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3.  Odbiór końcowy 

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

robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 

zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

-    zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

-    zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

-    zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w STO-0.00  „Wymagania ogólne". 

 

9.  Podstawa płatności 

Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   STO-0.00 „Wymagania ogólne". 
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9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

-    zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

-    oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

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

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

SST, 

-    oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren 

budowy. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

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

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

PN-ISO 6935-2:1998         Stal do zbrojenia betonu.  

IDT-ISO 6935-2:1991       Pręty żebrowane 

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

Poprawki PN-ISO 6935-2/ 

/AK:1998/Ap1:1999                   

PN82/H-93215       Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27  

                 2. Bl 8/92 poz. 38  

Zmiany     1. Bl 4/84 poz. 17  

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

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408   Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 +AC1:1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

PN-B-03264    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

-    Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

-    Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

SST – 0.03 

BETONOWANIE 

 

 

 

 
      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           

                            gmina Spytkowice  

 
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach ul. ks. Gołby 33, 34-116 Spytkowice 
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1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i 

rozliczeniu robót budowlanych. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót obejmuje wykonanie: wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-

nywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja Techniczna dotyczy 

wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

-    przygotowaniem mieszanki betonowej, 

-    wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

-    układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

-    pielęgnacją betonu. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w STO-0.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO-0.00 

„Wymagania ogólne". 

 

2.  Materiały 

2.2. Beton 

- Beton C12/15 

- Beton C25/30 

 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-0.00 „Wymagania ogólne" . 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne cha-

rakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w STO-0.00 „Wymagania ogólne". 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.000.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

-    wybór składników betonu, 

-    opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

-    sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

-    sposób transportu mieszanki betonowej, 

-    kolejność i sposób betonowania, 

-    wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

-    sposób pielęgnacji betonu, 

-    warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

-    zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
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-    prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

-    prawidłowość wykonania zbrojenia, 

-    zgodność rzędnych z projektem, 

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

-    przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 

5.2.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 

wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabe-

tonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 

nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania 

betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za 

pomocą mat lub folii. 

5.3.  Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 

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

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 

razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 

najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

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

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 

uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.4.  Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

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

i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

-    pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

-    równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 

specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.5. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 

projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy 

jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

-    szybkość betonowania, 

-    sposób zagęszczania, 

-    obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

-    zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

-    zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

-    zapewniać odpowiednią szczelność, 

-   zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

-    wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
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Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z 

drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm. 

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

zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z 

zastosowaniem wykładzin. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-0.00 „Wymagania ogólne" . 

6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

-    1 próbka na 100 zarobów, 

-    1 próbka na 50 m   betonu, 

-    3 próbki na dobę, 

-    6 próbek na partię betonu. 

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

bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 

dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 

28 dni. 

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

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki 

o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek 

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

laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 

może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 

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

niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 

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

nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 

aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabie-

gów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

-    badanie składników betonu, 

-    badanie mieszanki betonowej, 

-    badanie betonu. 
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7.  Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji 

wg dokumentacji projektowej. Z powierzchni nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 

cm2. 

 

8.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-0.00 „Wymagania ogólne". 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacja Techniczną 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2.   Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, 

-    inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy 

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

robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

9.  Podstawa płatności 

Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności    podano   w   STO-0.00 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

-    zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

-    wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

-    oczyszczenie deskowania, 

-    przygotowanie i transport mieszanki, 

-    ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

-    wykonanie przerw dylatacyjnych, 

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

zakotwień, marek, rur itp., 

-    rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

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

-    wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

10.   Przepisy związane  

10.1.   Normy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

badań. 

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

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

samoczynnie z mieszanki betonowej. 

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

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

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



Budowa garażu w Bachowicach, działka nr 940 

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „VINCI” Dariusz Lubera 

Rusocice 93, 32-071 Kamień 

 

S
tr

o
n

a 
 2

5
 

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

rozpuszczalnych w wodzie. 

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

domieszkach. 

PN-B-06250      Beton zwykły. 

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

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

na ściskanie. 

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

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712      Kruszywa mineralne do betonu. 

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

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

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

PN-B-06714/13  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-1    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

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

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

nasiąkliwości. 

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

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

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

PN-ISO-9000    (seria 9000, 9001,9004). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

SST – 0.04 

ROBOTY MUROWE 

 

 
      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           

                            gmina Spytkowice  

 
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach ul. ks. Gołby 33, 34-116 Spytkowice 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa garażu w Bachowicach, działka nr 940 

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „VINCI” Dariusz Lubera 

Rusocice 93, 32-071 Kamień 

 

S
tr

o
n

a 
 2

7
 

1.     Wstęp. 

1.1.   Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z 

materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje wykonanie: wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 

zewnętrznych i wewnętrznych obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

określeniami podanymi w STO-0.00 „Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.    Materiały. 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł.  

2.2.  Wyroby 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 

2.2.2.  Pustak ceramiczny P+W grub. 30 cm  

 Wytrzymałość na ściskanie: 15 MPa. 

2.2.2.  Pustak ceramiczny P+W  grub. 11,5 cm 

 Wytrzymałość na ściskanie: 10 MPa. 

2.2.3.  Pustak ceramiczny P+W  grub. 8 cm 

 Wytrzymałość na ściskanie: 10 MPa. 

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

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

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 

3 godzin. 

 

3.     Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

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. 

Wymagania ogólne: 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

moczyć w wodzie. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 

być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 

papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1.  Mury z cegły pełnej. 

5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych. 
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-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 

mm, 

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

15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 

zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

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

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda 

ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm 

należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

5.2. Ściany z bloczków z betonu komórkowego 

5.2.1.  Ogólne zasady wykonywania murów z bloczków z betonu komórkowego. 

5.2.1.1.  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

5.2.1.2.  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 bloczka 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.  

5.2.1.3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.  

W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 należy 

dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.  

5.2.1.4. Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu.  

5.2.1.5.. Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego  

wymiaru i jednej klasy.  

5.2.1.6. Izolację wodoszczelnąpoziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości co 

najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych.  

5.2.1.7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

5.2.1.8. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie  

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników  

atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach 

należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów. Pierwszą 

warstwę bloczków muruje się na izolacji poziomej na zaprawie cementowo-wapiennej. Następnie warstwy bloczków 

muruje się na zaprawę klejową cienkowarstwową poziomą po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowanej. Mury 

należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i otworów. W czasie wykonywania murów odchylenie 

muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 1,0 metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości 

kondygnacji.  

Ścianki działowe należy murować na cienką zaprawę klejową i łączyć ze ścianami konstrukcyjnymi poprzez 

systemowe kotwy z płaskownika stalowego.  

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Wykonywanie konstrukcji murowych nie 

dopuszcza się w temperaturze poniżej 0 C. Rodzaj i grubość spoin w murach winna być zgodna z warunkami 

technicznymi i wynosić w spoinach poziomych o grubości 1-3 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie 

wypełnione zaprawą.  

W przypadku przerwania robót wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 

czynników atmosferycznych.  

 

6.    Kontrola jakości. 

6.1.  Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu cegły, 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 
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 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2.  Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

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

Lp. 

 

Rodzaj odchyłek 

 

Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia:  

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6  

20 

2. Odchylenia od pionu  

- na wysokości 1 m  

- na wys. kondygnacji  

- na całej wysokości 

 

3  

6  

20 

 

6 

10 

30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

- na 1 m długości 

 - na całej długości 

 

 

1 

15 

 

 

2  

30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

 

1 

10 

 

 

2  

20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: do 100 cm                       - 

szerokość  

- wysokość  

ponad 100 cm                  

szerokość  

wysokość 

 

 

+6,-3  

+ 15,-1  

 

+ 10,-5  

+ 15,-10 

 

 

+6,-3  

+ 15,-10  

 

+ 10,-5  

+ 15,-10 

 

7.     Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest –m2 i m3 muru. 

 

8.     Odbiór robót. 

8.1.  Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a)  dokumentacja techniczna, 

b)  dziennik budowy, 

c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

9.     Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 

10.   Przepisy związane. 

PN-68/B-10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996     Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997     Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

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

                                   powszechnego użytku. 
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PN-B-30000:1990     Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001         Cement portlandzki z dodatkami. 

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

                                   cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003         Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005         Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020         Wapno. 

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259         Beton komórkowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa garażu w Bachowicach, działka nr 940 

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „VINCI” Dariusz Lubera 

Rusocice 93, 32-071 Kamień 

 

S
tr

o
n

a 
 3

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

SST – 0.05 

ROBOTY IZOLACYJNE 

 

 

 

 
      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           

                            gmina Spytkowice  

 
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach ul. ks. Gołby 33, 34-116 Spytkowice 

            

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa garażu w Bachowicach, działka nr 940 

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „VINCI” Dariusz Lubera 

Rusocice 93, 32-071 Kamień 

 

S
tr

o
n

a 
 3

2
 

 

1.     Wstęp. 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje wykonanie: wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 

przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

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

określeniami podanymi w STO-0.00 „Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.     Materiały. 

2.2.  Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna oraz papa zgrzewalna elastomerowa podkładowa gr. 4mm  

2.2.2. Folia polistyrenowa izolacyjna gr. 0,3mm 

2.2.3. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

-  temperatura mięknienia - 60-80°C 

-  temperatura zapłonu - 200°C 

-  zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 

-  spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie 

warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

-  zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

Lepik asfaltowy na gorąco. 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

-  temperatura mięknienia - 60-80°C 

-  temperatura zapłonu - 200°C 

-  zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 

-  spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie 

warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

-  zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.5. Materiały do izolacji przeciwwodnej powłokowej  

Wymagania wg kart technicznych producenta 

2.3.    Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1.  Płyty XPS  

2.3.2.  Płyty EPS 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.    Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.    Wykonanie robót. 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5 .1.1.   Przygotowanie podkładu. 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
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5.1.2.   Gruntowanie podkładu 

a)  Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b)  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c)  Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C 

5.1.3. Izolacje papowe. 

a)  Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej 

lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b)  Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej 

układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c)  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 

10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.1.4. Izolacje powłokowe przeciwwodne 

Wykonanie wg instrukcji producenta systemu 

5.2. Izolacje termiczne 

5.2.1.  Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2.  Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe  należy układać na styk bez 

szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo.  

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

 

6.     Kontrola jakości. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

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

7.     Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

8.     Odbiór robót. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a)  dokumentacja techniczna, 

b)  dziennik budowy, 

c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

8.2. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej. 

10. Przepisy związane. 

PN-B-20130:I999/Azl:2001   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

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

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

PN-B-27617:1997                  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

 

 



Budowa garażu w Bachowicach, działka nr 940 

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „VINCI” Dariusz Lubera 

Rusocice 93, 32-071 Kamień 

 

S
tr

o
n

a 
 3

4
 

 

 
 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

SST – 0.06 

ROBOTY POKRYWCZE PAPĄ 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 

 

 
      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           

                            gmina Spytkowice  

 
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach ul. ks. Gołby 33, 34-116 Spytkowice 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa garażu w Bachowicach, działka nr 940 

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „VINCI” Dariusz Lubera 

Rusocice 93, 32-071 Kamień 

 

S
tr

o
n

a 
 3

5
 

1.     Wstęp. 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

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

pokryć dachowych wraz z obróbkami i elementami wystającymi ponad dach budynku. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

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

określeniami podanymi w STO-0.00 „Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.     Materiały. 

2.1.  Wymagania ogólne 

2.1.1.  Blacha tytanowo-aluminiowa grubości 0,7 mm powlekana do pokrycia dachu i obróbek blacharskich oraz 

odprowadzenia wody z dachu. 

2.1.2.  Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa 

Parametry techniczne 

1. Grubość papy                                                          -  4,0 mm ±0.2 mm 

2. Gramatura osnowy                                                  - 200g/m2 ±20 g/m2 

3. Maksymalna siła rozciągająca                                 - wzdłuż  1000N/50mm ±200N/50mn 

                                                                                     - w poprzek 1100N/50mm ±200N/50mn 

4. Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej   - wzdłuż 5% ±3% 

                                                                                     - w poprzek 5% ±3% 

5. Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze – 100 st. C 

6. Reakcja na ogień                                                               - E 

2.1.3.  Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia 

Parametry techniczne 

1. Grubość papy                                                          -  5,2 mm ±0.2 mm 

2. Gramatura osnowy                                                  - 250g/m2 ±10 g/m2 

3. Maksymalna siła rozciągająca                                 - wzdłuż  1000N/50mm ±200N/50mn 

                                                                                     - w poprzek 850N/50mm ±200N/50mn 

4. Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej   - wzdłuż 55% ±10% 

                                                                                     - w poprzek 55% ±10% 

5. Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze – 100 st. C 

6. Reakcja na ogień                                                               - E 

2.1.4.  Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 

2.1.5.  Kit asfaltowy uszlachetniony KF.  

Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 

 

3.     Sprzęt. 

-    Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

-    Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4.     Transport. 

Wg punktu 4.0 STO-0.00 

 

5.     Wykonanie robót. 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 
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Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie 

może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów 

ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo 

listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony kalenicy - wykonać 

odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

5.2.  Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu 

zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%   

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą 

zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia 

masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: 

a)   palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony 

przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem 

styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

b)   w celu  uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być 

ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

c)   niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej 

zapalenia, 

d)   fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża 

wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.3. Obróbki blacharskie 

5.3.1.  Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.3.2.  Obróbki  blacharskie z blachy tytanowo-aluminiowa grubości 0,7 mm. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3.3.  Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu 

w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.4.1.  Rynny  i   rury  spustowe  z  blachy tytanowo-aluminiowa grubości 0,7 mm powinny  odpowiadać  wymaganiom   

podanym w   PN-EN   612:1999,   uchwyty  zaś   do   rynien   i   rur   spustowych   wymaganiom PN-EN 1462:2001, 

PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

5.4.2.  Rynny systemowe z blachy tytanowo-aluminiowa powinny być: 

a)   łączone na złączki, 

b)   mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

5.4.3.   Rury spustowe systemowe z blachy tytanowo-aluminiowej powinny być: 

a)   łączone na złączki, 

b)   mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie 

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d)  rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury deszczowej i być wyposażone 

w czyszczak z siatką. 

5.5. Akcesoria do dachów  

Płotki śniegowe należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. 

Ławy kominiarskie należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. 

 

6.     Kontrola jakości. 

6.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a)   w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych, 

b)   w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 

c)  nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

d) nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

e)  wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7.     Obmiar robót. 



Budowa garażu w Bachowicach, działka nr 940 

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „VINCI” Dariusz Lubera 

Rusocice 93, 32-071 Kamień 

 

S
tr

o
n

a 
 3

7
 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- Pokrycia dachu - m2 pokrytej powierzchni, 

- Obróbki blacharskie - m2, rynny i rury spustowe -1 m. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.    Odbiór robót. 

8.l. Odbiór podłoża. 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 

do krycia połaci dachowych, 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 

m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm, 

8.2. Odbiór robót pokrywczych. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

-  podłoża  

-  jakości zastosowanych materiałów, 

-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego powinno 

być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót 

pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

-  dokumentacja techniczna, 

-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 

pokrycia, 

-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich 

z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 

9.     Podstawa płatności. 

Pokrycie płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia. 

Obróbki płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-  przygotowanie, 

-  zmontowanie i umocowanie w podłożu, 

-  uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych. 

PN-74/B-24622       Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-91/B-27618       Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklane| i welonu szklanego. 

PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998   Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-89/B-27617       Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245       Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 

dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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          SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

 

 

 
      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           
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1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje wykonanie: wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

określeniami podanymi w STO-0.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym 

2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-

32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.3. Piasek  

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych”, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty odmiany 2. 

2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-0.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 Mieszarki do zapraw, 

 Agregatu tynkarskiego, 

 Betoniarki wolnospadowej, 

 Pompy do zapraw, 

 Przenośnych zbiorników na wodę. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
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 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niżej niż +5ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0ºC. 

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i trwadnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych: 

 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem szarego mydła lub wypalając je 

lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1. 

5.4.2. Sposób wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 

w tablicy 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 

zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne; tynków nienarażonych na 

zawilgocenie, w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych, w proporcji 

1:1:2. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-0.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt 2 

niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 i 

powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej. 

 Jakość zastosowanych materiałów i wyrobów. 
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 Prawidłowość przygotowania podłoży. 

 Mrozoodporność tynków zewnętrznych. 

 Przyczepności tynków do podłoża. 

 Grubość tynku. 

 Wygląd powierzchni tynku. 

 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 

 Wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne’. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 

podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 

rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą. 

 Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z 

powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 

drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-0.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 Tynk poprawić i przestawić do ponownego odbioru. 

 Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 

niższej kategorii. 

 W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków 

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 

być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 Pionowego, nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 

 Poziomego, nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściankami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 Wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 

podłoża, pilśni itp. 

 Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 Ocena wyników badań 

 Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zamówienia. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-0.00„Wymagania ogólne”pkt 9. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

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

PN-B-30020;1999  Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001,  9004) Normy dotyczące systemów  zapewnienia jakości i zarządzenie 

systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty  wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, 

wydanie ITB z 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

SST – 0.08 

POSADZKI ŻYWICZNE 

 

 

 

 
      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           

                            gmina Spytkowice  

 
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach ul. ks. Gołby 33, 34-116 Spytkowice 
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1.     Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elastycznej 

powłoki poliuretanowej na posadzkach trudnościeralnej, elastycznej oraz 

odznaczającą się odpornością chemiczną do zastosowań w pomieszczeniach garażu. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

2.1.  ŻYWICA EPOKSYDOWA EP 70 BM 

Właściwości: 

ŻYWICA EPOKSYDOWA EP 70 BM jest bezrozpuszczalnikową, przeźroczystą,dwuskładnikową żywicą 

epoksydową, która w stanie związanym posiada wysoką twardość i odporność na ścieranie. 

 Jest ona odporna na wodę oraz rozcieńczone zasady, kwasy, wodne roztwory soli, smary i paliwa płynne. W 

przedmiotowej technologii ŻYWICA EPOKSYDOWA EP 70 BM służy do gruntowania 

powierzchni cementowych, które będą powlekane Elastyczną powłoką poliuretanową PU 30, oraz do przygotowywania 

mas wyrównujących i szpachlowych służących do napraw podłoża przed aplikacją żywicznych systemów 

posadzkowych, a także jako izolacja paroszczelna. 

Dane techniczne: 

Baza żywica epoksydowa 

Kolor przezroczysty 

Gęstość 1,15g/cm3 przy + 23°C (A) 

1,00g/cm3 przy + 23°C (B) 

Lepkość, MPa*s ok. 500-700 (A) 

               ok. 60 (B) 

Czas obróbki ok. 40min. 

Temp. obróbki od +5°C do +35°C 

Opakowanie pojemniki 3,0+1,5kg, 20,0+10,0kg i 2x200,0+200,0kg 

(A+B) 

Składowanie przechowywać w zamkniętych opakowaniach w suchych 

i chłodnych pomieszczeniach do 12 m-cy 

Wytrzymałość na ściskanie 120 N/mm² 

Wytrzymałość na zginanie 54 N/mm² 

Zużycie ok. 0,3kg/m2 (gruntownik) 

ok. 0,7kg/m2 (szpachla epoksydowa) 

 ok. 0,3kg/m2/mm (zaprawa epoksydowa) 

ok. 0,4kg/m2 (paroizolacja) 2.2.5.  Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

2.2 Elastyczna powłoka poliuretanowa PU 30 

Bezrozpuszczalnikowa, samorozpływna, bardzo elastyczna żywica poliuretanowa przeznaczoną do: 

wykonywania powłoki posadzkowej (do stosowania na zewnątrz i wewnątrz) w pomieszczeniach biurowych, halach 

wielofunkcyjnych, szpitalach, szkołach, obiektach opieki, garażach, na podłożu betonowym, jastrychach cementowych i 

asfaltach lanych 

Dane techniczne: 

Gęstość 1,39 kg/dcm3 (komp. A) 

1, 12 kg/dcm3 (komp. B) 

Temp. obróbki od +10°C do +25°C 

Zużycie ok. 1,35 kg/m2/mm 

Lepkość 
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Komp. A ok. 4000 mPa*s  

Komp. B ok. 75 mPa*s 

Opakowanie komplet: wiadra 20 kg + 5 kg 

Składowanie przechowywać w zamkniętych opakowaniach w suchych 

i ogrzewanych pomieszczeniach do 12 m-cy w temp. od 

+10°C do od +10°C do +25°C 

Czas zużycia (+20°C) ok. 30-40 min 

Twardość Shore ok. 90 

3 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

− do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, urządzenia do skuwania, 

frezowania, śrutowania i do szlifowania powierzchni betonowych, 

− do nakładania żywicy epoksydowej EP 70 i Powłoki PU 30 – pędzle, wałki do malowania oraz wałki do 

odpowietrzania, szpachle, pace zębate, podeszwy z kolcami do butów, rękawice ochronne. 

4 Transport 

Materiały można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek 

powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki 

należy chronić przed przemarznięciem. Transportować w temperaturach powyżej +5º C. 

Każde opakowanie zawiera etykietę z następującymi danymi: 

− nazwą wyrobu, 

− nazwą i adresem Producenta, 

− datą produkcji i numerem partii produkcyjnej, 

− terminem przydatności do użycia, 

− znakiem budowlanym. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podłoża (do zagruntowania) 

Obrabiane podłoże (podkład betonowy, warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej, jastrych cementowy, asfalt 

lany) powinno zostać dokładnie zbadane pod kątem spełniania zakładanych w pkt. 6 warunków. 

Podłoże musi być suche (wilgotność nie większa niż 3,5%), wolne od substancji które mogłyby zmniejszyć 

przyczepność jak kurz, mleczko cementowe, tłuszcz, starta guma czy pozostałości po wymalowaniach. Stare posadzki 

należy oczyścić w sposób skuteczny (do jasnego koloru) przez piaskowanie, zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem a 

nawet skucie, śrutowanie czy wypalanie. 

Należy dokładnie oczyścić je z pyłów przez zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy użyciu odkurzaczy 

przemysłowych. 

Uszkodzenie powinny zostać rozkute i pozbawione odspojonych fragmentów. 

Minimalna wytrzymałość na ściskanie powinna być większa niż 25 N/mm2 a przyczepność większa 

niż 1,5 N/mm2. 

Podłoże mineralne musi mieć izolację paroszczelną. 

5.2 Przygotowanie podłoża pod powłokę poliuretanową PU 30 

Obrabiane podłoże (podkład betonowy, warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej, jastrych cementowy, asfalt 

lany) powinno zostać dokładnie zbadane pod kątem spełniania zakładanych w pkt. 6 warunków. 

Musi wypełniać parametry określone wyżej (pkt. 5.1)  

Posadzkę zagruntować preparatem PU 5 – jeżeli przerwa między gruntowaniem a ułożeniem właściwej posadzki 

zamyka się w przedziale 4-24 godzin) Jeżeli przerwa technologiczna jest dłuższa – podłoże gruntować żywicą 

epoksydową EP 70 BM i posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3-0,9mm. Po 24 godzinach piasek niezwiązany 

z podłożem usunąć przez zamiatanie czy odkurzanie. 

5.3 Przygotowanie kompozycji żywicy EP 70 BM 

5.3.1 Przygotowanie gruntownika z żywicy EP 70 BM 

Składnik A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się 

zmieniania tych proporcji. 

Składnik B należy wlać do składnika A i odczekać aż wypłynie całkowicie z pojemnika. 

Mieszanie prowadzić za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min) zwracając uwagę na 

dokładność mieszania, prowadząc mieszadło przy dnie i po ścianach naczynia. Czas mieszania nie powinien być krótszy 

niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Temperatura obu składników w trakcie mieszania 

winna wynosić powyżej +15°C. Po wymieszaniu przelać do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszać (naczynie 

dostawcze nie używać do prac). 

5.3.2 Przygotowanie szpachli samorozlewnej z żywicy EP 70 BM 
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Do wypełnienia ubytków i poszpachlowania niewielkich uszkodzeń należy przygotować szpachlę w następujących 

proporcjach: żywica epoksydowa EP 70 BM z piaskiem w proporcji 1:2 

5.3.3 Przygotowanie zaprawy epoksydowej z żywicy EP 70 BM 

Do wypełnienia dużych ubytków i uszkodzeń należy przygotować zaprawę epoksydową w następujących proporcjach: 

żywica epoksydowa EP 70 BM z piaskiem w proporcji 1:7 lub 1:8 

5.3.4 Przygotowanie gruntownika EP 70 BM 

Składnik A i B mieszać wg tych samych zasad jak w pkt. 5.2.1. 

5.4 Przygotowanie kompozycji żywicy poliuretanowej PU 30 

5.4.1 Mieszanie 

Składnik A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się 

zmieniania tych proporcji. Składnik B należy wlać do składnika A i odczekać aż wypłynie całkowicie z pojemnika. 

Mieszanie prowadzić za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min) zwracając uwagę na 

dokładność mieszania, prowadząc mieszadło przy dnie i po ścianach naczynia. Czas mieszania – od 2-3 minut i 

powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Temperatura obu składników w trakcie mieszania winna wynosić 

powyżej +15°C. Po wymieszaniu przelać do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszać (naczynie dostawcze nie 

używać do prac). Podniesienie się temperatury kompozycji i wytworzenie nieprzyjemnego zapachu oznacza 

przekroczenie dopuszczalnego czasu użycia produktu. 5.5 Gruntowanie żywicą epoksydową EP 70 BM Żywicę 

epoksydową EP 70 BM należy nanosić za pomocą wałka, pędzla lub natryskiwanie. W celu uzyskania szorstkiej (nie 

śliskiej) powierzchni świeżą powłokę posypać piaskiem w ilości od 1 do 2kg/m2. Po związaniu usunąć nadmiar posypki 

(najlepiej za pomocą odkurzacza przemysłowego). 

Wykonawca powinien posługiwać się obuwiem z podeszwą kolczastą (raki) aby uniknąć zabrudzenia i przyklejania się 

do wykonywanej powierzchni. 

5.5 Gruntowanie podkładem poliuretanowym PU 5 

Pokryć oczyszczoną posadzkę wg wyżej opisanych procedur za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo. 

5.7 Wykonanie elastycznej powłoki poliuretanowej PU 30 

5.7.1 Obróbka  

Na zagruntowane podłoże wylać Żywicę Poliuretanową PU 30 i rozprowadzić równomierną warstwą za pomocą rakli 

lub pacy. Następnie odpowietrzyć wałkiem z kolcami. Dla uzyskania szorstkości można domieszać do kompozycji 

piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,3mm w proporcji wagowej maksymalnie 1:0,3. 

5.7.2 Pielęgnacja, zabezpieczanie 

Na posadzkę można wchodzić po upływie 24 godzin od zakończeni procesu nakładania. 

Pełne obciążenie mechaniczne uzyskuje po 3 dniach Wytrzymałość chemiczna – 7 dni. 

Ww. czasy podano dla temperatury powietrza i podłoża +21ºC. 

6. Kontrola jakości robót 

Należy przeprowadzić badanie materiałów i podłoża, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać 

formalnego zapisu w Dzienniku Budowy. 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

6.1.1 Materiały: 

Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności, szczelność 

pojemników, zgodność wagową. 

6.1.2 Podłoża: 

Obrabiane podłoże musi być wytrzymałe, wyrównane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczeń (pyłów, tłustych 

plam, zabrudzeń wapnem). Odchyłki wymiarowe, równość powierzchni winny mieścić się w zakładanej tolerancji (jeżeli 

nie są określone warunki to: podłoże nie powinno wykazywać prześwitów pomiędzy dwumetrową łatą a powierzchnią 

większych niż 5mm, odchylenia podłoża od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5mm na 

całej długości 

lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku zakładanego spadku). Szczeliny dylatacyjne powinny być 

nieprzerwane i wypełnione właściwymi materiałami. 

6.2 Badania w czasie robót 

Badaniu podlegają: 

6.2.1 Materiały 

Należy badać materiał pod względem: 

a) gęstości składników 

b) okresu przydatności do użytku 

c) czasu schnięcia 

Badania te należy wykonywać dla każdej partii wyrobów. 

Gęstość przygotowanej kompozycji należy badać w temperaturze 23 +/-1°C zgodnie z normą PNISO 2811-1:2002 
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Czas schnięcia należy określić wg normy PN-79C-81519 

Jeżeli otrzymane wyniki są zgodne z parametrami materiałów podanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji to można 

kontynuować roboty. Jeżeli otrzymane wyniki odbiegają od podanych i nie osiągają zakładanych parametrów należy 

przerwać prace i wymienić materiały. 

6.2.2 Badania w trakcie wykonywania prac 

Należy badać czystość i wilgotność podłoża przed każdorazowym pokrywaniem nowego obszaru posadzki. Podłoże 

(cała powierzchnia, bądź określone fragmenty) przed wykonaniem warstwy 

uszczelniającej winno być poddane badaniu wzrokowemu i mechanicznemu. Podłoże winno być mocne i nie spękane. 

Dźwięk wydany przy ostukiwaniu młotkiem nie może być głuchy gdyż świadczy to o rozwarstwieniu struktury posadzki 

czy ściany. Wykonane warstwy: gruntująca i uszczelniająca ocenia się wzrokowo czy została zachowana ciągłość 

powłoki. 

6.3 Badania przy odbiorze 

W trakcie wykonywania posadzki, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia i przechowywania w warunkach laboratoryjnych próbek zgodnie z normą PN-67/C-04500. Jeżeli ocena 

wykonania sporządzona na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, obserwacji bieżących Inspektora i wyglądu 

powierzchni odbieranej posadzki budzi 

zastrzeżenia należy wykonać badania próbek i wykonanych posadzek których wyniki muszą zmieścić się w 

przedstawionych parametrach materiałów w pkt 2. 

 

7. Obmiar robót 

Posadzki żywiczne oblicza się w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni 

przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej 

powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów 

pieców itp. większe od 0.25m2. 

Cokoliki posadzkowe oblicza się w metrach wzdłuż górnej krawędzi ich styku ze ścianą. 

 

8. Odbiór robót 

Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 

zostały ocenione pozytywnie. 

Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy. 

9. Podstawy płatności 

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 impregnacji, uszczelnienia i okładziny ścian czy 

posadzki według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Właściwości i 

wymagania 

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery – Oznaczanie gęstości – Część 1: Metoda 

piknometryczna 

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 

za pomocą kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim 

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania 

PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne – Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji 

lub dyspersji – Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda 

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie odporności na 

ścieranie – Część 1: Metoda Stuttgart 

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i włókiennicze pokrycia podłogowe – Pomiar 

dynamicznego współczynnika tarcia na suchych powierzchniach podłogowych 

 PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle – Pobieranie próbek – 

Stałe produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszków do brył 

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 

PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie twardości – Część 1: Metoda 

wciskania kulki 

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie chłonności wody 

PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne – Metody oznaczania skutków zanurzenia w ciekłych chemikaliach 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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STOLARKA BUDOWLANA 

 

 

 

 
      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           

                            gmina Spytkowice  

 
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach ul. ks. Gołby 33, 34-116 Spytkowice 
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1    Wstęp. 

1.1   Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 

drzwiowej i okiennej. 

1.2.   Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje: wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

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

montażu stolarki drzwiowej i okiennej.  

1.4.  Określenia podstawowe. 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.     Materiały. 

2.1.  Okna z PCW z okuciami, U=0,90 W/m2K 

        Drzwi stalowe lub aluminiowe. 

        Brama garażowa segmentowa ocieplana, podnoszona automatycznie 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 

2.2.  Okucia budowlane. 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 

uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 

przeciwrdzewną. 

2.3.  Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 

 

3.     Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

4.    Transport. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. 

 

5.    Wykonanie robót. 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 

naprawić i oczyścić. 

5.1.2.  Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi 

w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 

punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i 

progu 

na stojaka 
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 do 150 4 nie mocuje się po 2 

Do 150 150 ±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

150±200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 

pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 

osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową a szczelin; przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 

ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 

używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST-06.00.00. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 

biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 

bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów 

stolarskich. 

 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 

-1 -1 

 

6.     Kontrola jakości. 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-

72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.   Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8.   Odbiór robót. 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9.    Podstawa płatności. 

Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 

10.   Przepisy związane. 

PN-B-10085:2001     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych. 

Wymagania 

PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych. 

Oznaczanie właściwości 

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem. Laminaty 

termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami 

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 

metody badań 

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

SST – 0.10 

ŚLUSARKA BUDOWLANA 

 

 

 

 

      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           

                            gmina Spytkowice  

 
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach ul. ks. Gołby 33, 34-116 Spytkowice 
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1.   Wstęp. 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 

budowlanej. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

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

montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.     Materiały. 

2.1.  Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami. 

2.1.1.  Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-

2:2001 i PN-EN 755-9:2004 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.1.2.  Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacją. 

2.1.3.  Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

-  twardość Shor'a min. 35-40 

-  wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

-  odporność na temperaturę od -30 do +80°C 

-  palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

-  nasiąkliwość - nie nasiąkliwe 

-  trwałość min. 20 lat 

2.1.4.  Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/Anl5u wg PN-80/H-97023 lub 

powlekane proszkowo. 

2.2.  Stal 

2.2.1.Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; 

St3SY wg PN-EN 10025:2002  

2.2.2. Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacją. 

2.3. Stal nierdzewna typu 304 - balustrady 

Stal nierdzewna kwasoodporna. Jest to stal chromoniklowa austenityczna, o wysokiej odporności na korozję.  

2.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg ST 

2.4.  Badania na budowie 

2.4.1.  Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora 

Nadzoru. 

2.4.2.  Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

 zgodności z projektem, 

 zgodności z atestem wytwórni 

 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

 jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 

potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 

2.5.1.  Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002 
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Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania 

elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy    PN-80/M-02138. 

 

3.     Sprzęt. 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4.     Transport. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 

5.     Wykonanie robót. 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, 

- możliwość mocowania elementów do ścian, -jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2.  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inspektora nadzoru. 

5.3.  Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. 

5.4.  Osadzone elementy powinny być uszczelnione miedzy ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało 

przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy 

uszczelniającej. 

5.5.  Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 

wymagania podane dla robót malarskich.  

 

6.     Kontrola jakości. 

6.1.  Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 

państwowymi. 

6.2.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 

zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

6.3.  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

 sprawdzenie działania części ruchomych, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.     Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych w naturze.  

 

8.     Odbiór robót. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

 

9.     Podstawa płatności. 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie 

otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10.   Przepisy związane. 

PN-80/M-02138.       Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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PN-87/B-06200         Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  

PN-91/M-69430        Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

SST – 0.11 

ROBOTY MALARSKIE 
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1.     Wstęp. 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

malarskich obiektu. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.     Materiały. 

2.1.  Woda PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

-  terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

-  inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 

zakresem ich stosowania. 

2.3.   Farby budowlane gotowe. 

2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3.2. Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i 

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.3.3.  Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

wydajność - 6-8 m2/dm3 

czas schnięcia -12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność - 6-10 m2/dm3 

2.4. Środki gruntujące. 

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

-  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego 

samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 

2.4.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.4.3.  Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane 

w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

2.4.4.  Przy malowaniu farbami silikatowymi środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, 

wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 

wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

 

3.     Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4.     Transport. 
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Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5.     Wykonanie robót. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8cC. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 

przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

-  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

 5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

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

wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-

1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 

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

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

5.2.3. Przy malowaniu farbami silikatowymi powierzchnie gruntować środkiem  wodorozcieńczalnym (np. dyspersja 

akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 

wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 

smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 

smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

5.3.3. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby — zależnie od wymagań projektu, systemu, 

warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i 

zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

 

6.    Kontrola jakości. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżone wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C wilgotności powietrza mniejszej od 

65%. 
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6.2.3.  Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 

badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7.     Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 

pracy. Ilość robót określa się na poci-stawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.     Odbiór robót. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1.  Odbiór podłoża 

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

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych 

lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 

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

8.2.  Odbiór robót malarskich 

8.2.1.   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 

grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

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

wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

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

podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

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

 

9.  Podstawa płatności. 

Placi się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

10.    Przepisy związane. 

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

PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502         Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane. 

PN-C-81901:2002      Farby olejne. 
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1.   Wstęp. 

1.1.  Przedmiot SST. 

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

robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.3.  Zakres robót objętych SST wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne"  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne"  

2,2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  

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

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

2.2.3. Płyty termo izolacyjne: 

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

 płyty ze styropianu ekstrudowanego — ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym 
nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa. wilgoć 
gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa 
norma PN-EN 13164. 

 Profile dekoracyjne wykonane są na bazie styropianu o podwyższonej gęstości (EP-S 80 040) , powlekane zaprawą 
klejową z wtopioną siatką z włókna szklanego (145 g/m2), zagruntowane gruntem wzmacniającym. 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 

 kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, 
dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

 profile mocujące — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 
termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 

akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze {także włókna) masa, nanoszona na 

powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 

warstwę zbrojoną. 

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

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie: 

 masy silikonowe — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości 1,5 mm i 
faktury kamyczkowej powierzchni  

2.2.8. Farby — farby elewacyjne silikatowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków 
cienkowarstwowych. 
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2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

 profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej 
krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

 narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy aluminiowej                    (z ramionami 
z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

 listwy krawędziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi 
materiałami (np. ościeżnicami), 

 profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych 
na powierzchni BSO, 

 taśmy uszczelniające — rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

 pianka uszczelniająca — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 

izolacji termicznej, 

 siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 
~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pod 
wyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

 siatka  do  detali  —  siatka  z włókna szklanego  o  delikatnej  strukturze   (gramatura~50 g/m2) do kształtowania 
detali elewacji (boniowanie, profile), 

 profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia,  podokienniki), wykonane z granulatu  szklanego, styropianu, pokrywane warstwą zbrojoną, 

 podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 
systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z 
tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Tech-
nicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku 
krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projek 
towej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 

 materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
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 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

3. SPRZĘT 

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

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. TRANSPORT 

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

4.2. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i 
przepisami ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

 wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący 
powstawania istotnych dla funkcjonalności 
systemu mostków termicznych, 

 przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść 
i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 

tynki wewnętrzne i jastrychy, 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, 
nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
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Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 
monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane), Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych 
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.  

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących 
— zwietrzałych powierzchni surowych, cynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości 
należy wykonać jej badanie metodą „puli off', przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można 
także wykonać próbę, odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej), 
W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych {olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 

tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 

strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy 

dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych (najczęściej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 
wilgotności powietrza), Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej 
temperatury powietrza (nocnych przymrozków).  

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

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

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę 
cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i 
listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków   z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów 
wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża,    w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacą ząbkowaną na cafej 
powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy za-szpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy 
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 

(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie 

ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy 

klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z 

wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie 

przewidziane  mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od 

grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji 

termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 

wbić trzpienie. 

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

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

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

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

Przy profilach o większych gabarytach wystającą z profilu siatkę z włókna szklanego należy dodatkowo wszpachlować 

w płaszczyznę ściany, a także zaleca się stosowanie obróbek blacharskich. 

5.5.7. Warstwa wykończeniowa — tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej — nie wcześniej, niż po upływie 48 
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, 
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby — 
zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń 
termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku 
odbicia rozproszonego poniżej 30. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1, Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

6.2, Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

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

6.2.1. Badania materiałów 

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

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3 oraz 5.4. niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

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

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

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

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

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

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

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej; 

 tynku — pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
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 malowania — pod względem jednolitości i koloru. 

6.4, Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 
ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

 

     Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania, 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone 
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

Do badań odbiórowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych                   z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, 
które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a 
podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o 
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania 
normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się 

w następujących granicach:  
 

Kate-
goria 
tynku 

 
Odchylenie po-
wierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

 
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

 
Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

 

 

 

 

pionowego poziomego  

 
 

III 

 
nie większe niż  
3 nnrn i w liczbie 
nie większej niż 3 
na całej długości 
łaty kontrolnej 2 
m 

 
nie większe niż 2 mm na 1 m 
i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 
6 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

 
nie większe niż 3 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej nit 6 mm na 
całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

 
nie większe niż 
3mm na 1 m 

Obowiązują także wymagania: 

  odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż 7 mm, 

  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały 

kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 

możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBÓT  
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7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

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

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

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projekt ową                        i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać                w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora {inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany 

jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkL 6.4. niniejszej ST, porównać je                  z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,                  a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 

ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający może wyrazić zgodę, na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie 
i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać; 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie   zgodności   lub   niezgodności   wykonania   ocieplenia   z  zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą, 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach ociepleniowych. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne"  

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 ocenę i przygotowanie podłoża, 

 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów  

 elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

 gruntowanie podłoża, 

 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 

ewentualnych nieszczelności, 

 szlifowanie powierzchni płyt, 

 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych — zależnie od systemu 

i projektu robót ociepleniowych, 

 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po  związaniu  zaprawy),  mocowanie 

ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 

 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., 

wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 
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zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

 wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 

narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 

zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okładziny, 

ewent. malowanie, 

 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą             i zgodnie 

z zaleceniami producenta, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

PN-EN 13162:2002    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW)            

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze sty-

ropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu                 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu  

A1:2005(U)              ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

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

styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy        ocieplania 

(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998     Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  

PN-ISO 1791:1999     Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-63/B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-6280         Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w   

                                  zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021       Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

 

PN-70/B-10026     Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.     

                                Wymagania i badania. 

PN-68/B-0020       Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-0023       Roboty murowe. Konstrukcje zespolone cegłano-żelbetawe wykonywane na  

                                budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024    Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z   

                              autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków  

                                mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:200  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny                                      

                                i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania, 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207  
poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 
z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z 2004 r.  

Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu              i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r, 

PN-EN 13163:2004 

PN-EN 13164:2003 
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Nr 202, poz 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie {Dz. U.  
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póin. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r, zmieniające rozporządzenie            w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).  

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspolnowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r.  

- ZUAT 15/V,Q3/2Q03 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń 2 zastosowaniem styropianu jako materiału 

termotzolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, 

Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

-  ZUAT 15/V,04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

-   ZUAT 15/V.Q1/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

-  ZUAT 15M07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej2003r. 

-   ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

-    ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06-09.2002 r. 

-    ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz, Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

-     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część 8-Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. 
Tynki, ITB 2003r. 

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

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

-      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 
1126). 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

-      Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           

                            gmina Spytkowice  

 
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach ul. ks. Gołby 33, 34-116 Spytkowice 
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1.     Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, 

zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

wykonaniem niżej wymienionych robót: wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

1.4.  Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST, poleceniami nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-

budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z SST, Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2.     Materiały 

2.1.  Przewody 

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach 

gumowymi pierścieniami. 

2.2.  Armatura 

Odwodnienie liniowe kl.D400. 

 

3.     Sprzęt 

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

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4.     Transport i składowanie 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 

odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

 

5.    Wykonanie robót 

5.1.  Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC-U 

5.1.1.  Rurociągi PVC-U łączone będą przez wcisk. 

5.1.2.  Przewody odpływowe układane w ziemi pod podłogą należy spełnić następujące warunki: 

 przewody należy układać na podsypce z piasku; wysokość podsypki 10 cm;  

 przykrycie przewodów poniżej podłogi powinno wynosić 0,3 m, 

 temperatura pomieszczeń nie spada poniżej 0° C; przewody odpływowe prowadzone pod podłogą pomieszczeń, 

w których temperatura spada poniżej 0° C, powinny mieć izolację cieplną. 

 szerokość podsypki i obsypki rur powinna być równa szerokości wykopu. 

 kanalizację sanitarną i deszczową należy podłączyć do istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej, poprzez założenie przejść szczelnych. 

5.2.3.  Pion na całej wysokości powinien mieć jednakową średnicę, nie mniejszą od największej średnicy podejścia do 

tego pionu. 

5.2.4.  Dopuszczalny spadek przewodu odpływowego powinien wynosić, w zależności od średnicy przewodu: 

- dla przewodu średnicy DN 100 nie mniej niż 2,0 %, 

- dla przewodu średnicy DN 150 nie mniej niż 1,5 %, 

- dla przewodu średnicy DN 200 i większej, nie mniej niż 1,0 %, 

5.2.5.  Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. 
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5.2.6.  Przewody prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą uchwytów (podpory 

stałe) lub wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z elastycznymi podkładkami.  

Rozstaw podpór dla przewodów poziomych powinien wynosić dla rur z PVC-U; PE; PP 

do 1,25 m, dla rur z pozostałych materiałów do 2,0 m. 

5.2.7.  Piony wykonane z PVC-U; PE i PP powinny z uwagi na wydłużenia cieplne mieć 

podpory stałe nie rzadziej niż co drugą kondygnację budynku. Uchwyty pionów powinny mocować rurę pod kielichem 

lub innego rodzaju złączem. 

5.2.8.  Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej 

i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji               elektrycznej. 

5.2.9.  Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U; PE i PP, od prowadzonych 

równolegle przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej oraz przewodów 

instalacji ogrzewczej, powinna wynosić 0,1 m. Jeżeli na przewodach wymagane jest wykona 

nie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy odległości od płaszcza osłonowego tej izolacji. 

5.2.10.  Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji kanalizacyjnej. 

Piony powinny być wyposażone w rewizje: 

             - na najniższej kondygnacji, 

- nad odsadzkami (stosowanymi co pięć kondygnacji). 

5.2.11. Przewody    odpływowe    (poziomy)    powinny    być    wyposażone    w    czyszczaki 

w odległościach nie większych niż: 

- 15 m dla średnic od DN 100 do DN 150, 

- 25 m dla średnic od DN 200 do DN 300. 

5.2.12.Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą trójników 

o kącie rozwarcia nie większym niż 45 °.  

5.2.13.Średnica wewnętrzna tulei ochronnej powinna być większa o około 5 cm od DN/OD 

przewodu. 

5.2.14.Przejścia przez stropy przewodów z PVC-U, PE i PP wymagają zastosowania tulei 

ochronnej wystającej około 3 cm powyżej podłogi. 

5.2.15.W tulei ochronnej nie powinno znajdować się złącze przewodu. 

5.2.16.Montaż przyborów sanitarnych 

 Przybory sanitarne powinny być przymocowane do ścian i posadzek w sposób zapewniający właściwe użytkowanie i 

łatwy demontaż. Konstrukcje wsporcze urządzeń sanitarnych obciążone siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną w 

środku przedniej krawędzi obrzeża przy boru w czasie 3 godzin, nie powinny się odkształcić w sposób widoczny. 

 Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzeży miski klozetowej lub bidetu jest niedopuszczalne. 

 Minimalne średnice pionów dla ścieków szarych powinny wynosić DN 70, dla  ścieków czarnych DN 100. 

5.3.  Badania i uruchomienie instalacji 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i SST. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7.     Odbiór robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z  SST. 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

-   przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

-   ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

-   bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 

elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 

instalacji wodno-kanalizacyjnych. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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-   Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

-   Dziennik budowy, 

-   dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 

-   protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

-   protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-   zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

-   protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

-   aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

-   protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8.  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej STO-0.00.00„Wymagania ogólne". 

 

9.  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej STO-0.00„Wymagania ogólne". 

 

10.  Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 1333:1998         Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

PN-EN 1452-1:2002      Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     System przewodów z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne  

PN-EN 1452-2:2002      Systemy    przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     System przewodów z 

niezmiękczonego  poli(chlorku winylu) (PVC-U)do przesyłania wody. Rury  

PN-EN 1452-3:2002      Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych. System przewodów z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki  

PN-EN 1452-4:2002      Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych. System przewodów z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze  

PN-EN 1452-5:2002      Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     System przewodów z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 

stosowania w systemie  

PN-84/B-01701              Instalacje      wewnętrzne      wodociągowe      i      kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

PN-81/B-10700.00        Instalacje      wewnętrzne      wodociągowe      i      kanalizacyjne. Wymagania  i  badania  przy  

odbiorze.  Wspólne  wymagania  i badania  

PN-H-74051 -02            Włazy kanałowe. Klasy B,C,D,(włazy typu ciężkiego ) 

PN-H-74086                   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

BN-62/6738-03,04, 07   Beton hydrotechniczny 

PN-EN 1401-1:1995      Systemy   przewodowe   z   tworzyw   sztucznych.   Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Arkady, Warszawa 1988. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

SST – 0.14 

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

 

 

 
      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           
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Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach ul. ks. Gołby 33, 34-116 Spytkowice 
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1.     Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, 

zmodernizowanej instalacji grzewczej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: wg zakresu określonego w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami podanymi w STO-0.00 „Wymagania ogólne".  

Dodatkowo w niniejszej SST użyto następujących określeń: 

1.4.1.  Instalacja ogrzewcza wodna- Instalację ogrzewczą wodną stanowi  układ połączonych przewodów 

napełnionych wodą instalacyjną,   wraz   z   armaturą,   pompami   obiegowymi   i   innymi   urządzeniami(w  tym 

grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami 

od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części 

zewnętrznej. 

 

2.     Materiały 

2.1. Przewody 

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur wielowarstwowych. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 

spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe. 

2.3. Armatura 

Do grzejników będą wbudowane zawory termostatyczne z głowicami oraz zawory na powrotach.  

Na pionach automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinającymi 

2.4. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. 

 

3.    Sprzęt 

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

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4.    Transport i składowanie 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 

odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach 

dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z 

grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 

przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, 

zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 

magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych 

opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
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Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 

suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 

granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5.    Wykonanie robót 

5.1.  Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące 

powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 

inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

    wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, 

    założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome 

odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 

przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większa o 6+8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 

oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.  Długość przewodów nie 

wymagająca kompensacji wynosi 5 m. 

Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 

wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.2. Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicy 3 

 

Tablica 3 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur wielowarstwowych 

Poz 

 

 

Materiał 

 

 

Średnica rury 

 

 

Przewód montowany w instalacji 

ogrzewczej wodnej 

trob≤80°C 

ogrzewczej wodnej 

trob≤60°C 

pionowo inaczej pionowo inaczej 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PE-X/A1/PE-X;  

PE-X/A1/PE-HD: 

DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. 4 jak w kol. 

5 

DN 25 1,2 0,7 jak w kol. 4 jak w kol. 

5 

2 PP-R/A1/PP-R; DN 16 1,0 0,8 1,3 1,0 

DN 20 1,3 1,0 1,5 1,2 

DN 25 1,4 1,1 1,7 1,3 

DN 32 1,7 1,3 1,91) 1,5 

DN 40 1,91) 1,5 2,21) 1,7 

DN 50 2,21) 1,7 2,51) 1,9 

DN 63 2,51) 1,9 2,71) 2,1 

DN 75 2,61) 2,0 2,81) 2,2 

DN 90 2,71) 2,1 3,01) 2,3 

DNI 110   2,61) 2,0 3,21) 2,5 

3 PE-RT/AI/PE-RT; Dz14 do Dz 16 1,5 1,2 jak w kol. 4 jak w kol. 

5 

Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak w kol. 4 jak w kol. 

5 
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DZ 25 1,91) 1,5 jak w kol. 4 lak w kol. 

5 

DZ 32 2,11) 1,6 jak w kol. 4 jak w kol. 

5 

Dz 40 2,21) 1,7 jak w kol. 4 jak w kol. 

5 

Dz 50 2,61) 2,0 jak w kol. 4 jak w kol. 

5 

DZ 63 2,81) 2,2 jak w kol. 4 jak w kol. 

5 

Dz 75 do Dz 110 3,11) 2,4 jak w kol. 4 jak w koi. 

5 
1)Lecz nic mniej niż jedna podpora na każdą kondygnacją 

 

5.3. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

    wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

     wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

     zawieszenie grzejnika, 

     podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby 

ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 

opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 

opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 

następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie 

powłoki lakierniczej. 

5.3.1. Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w tablicy 8. 

Tablica 8 

Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych 

Rodzaj grzejnika 

Odstęp minimalny grzejnika 
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 cm cm cm cm cm cm 

członowy żeliwny, stalowy lub 

aluminiowy 
5 

7 

7 

30 

15 

25 płytowy stalowy 51) 2) 

rurowy gładki lub ożebrowany 5 10 15 
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1)  w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane nie niżej 

niż 12 cm od podłogi i nie bliżej niż 6cm od lica ściany wykończonej, a w pomieszczeniach o 

podwyższonej aseptyce minimum  10cm od lica ściany wykończonej; grzejniki powinny być 

gładkie, łatwe do czyszczenia 

 2) dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość 

ta  wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach  i  wspornikach zaakceptowanych przez 

producenta grzejnika 

 

 

5.4  Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

 sprawdzenie działania zaworu, 

 nagwintowanie końcówek, 

 wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

 skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 

skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych 

dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 

odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. 

Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 

termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie 

przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej 

z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. L 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

oddzielnie. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w 

instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego 

ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 

mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 

przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 

bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani 

roszenia. 

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i 

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 

przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 

powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 

6.  Kontrola jakości robót 
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Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 

7.     Odbiór robót 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz 

normą PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych 

spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 

elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 

instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

 Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), protokoły badań 

szczelności instalacji. 

 

8.    Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej STO-0.00 „Wymagania ogólne". 

 

9.    Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej STO-0.00 „Wymagania ogólne". 

 

10.   Przepisy związane 

PN- 64/B-10400       „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze". 

PN-B-02414:1999    „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 

PN-91/B-02415        „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Wymagania". 

PN- 91/B-02420      „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 

PN-90/M-75003      „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 

PN-91/M-75009      „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania". 

PN-EN 215-1.2002  „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 

PN-EN 442-1:1999  „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

PN-B-02421.2000    „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania odbiorcze". 

PN- 93/C-04607      „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody". 
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1.     Wstęp. 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji elektrycznej. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje: wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

1.4. Terminologia 

Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do określonego zakresu 

stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące się do wymagań podstawowych, jakie ma 

spełnić wyrób oraz określający metody badań potwierdzających te wymagania. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, 

określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

-w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami, 

dokonanymi w toku wykonywania robót. 

Główna szyna (zacisk) uziemiająca - szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączania do uziomu przewodów 

ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień funkcjonalnych, jeśli one 

występują. 

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących z sobą elementów elektrycznych o 

skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów. 

Główna szyna (zacisk) uziemiająca - szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączania do uziomu przewodów 

ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień funkcjonalnych, jeśli one 

występują. 

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących z sobą elementów elektrycznych o 

skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów. 

Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów (kabli), lub przewodów szynowych 

oraz elementów mocujących, a także, w razie potrzeby, osłon przewodów (kabli) albo przewodów szynowych. 

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 poprzez niezależne obwody oświetleniowe lub część obwodów 

oświetlenia podstawowego. 

Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie przewodzących części dostępnych i przewodzących części 

obcych, wykonane w celu wyrównania potencjałów. 

Przyłącze - odcinek linii elektrycznej łączący zewnętrzną sieć zasilającą ze złączem. 

Przewód odprowadzający - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) łączący zwód z przewodem 

uziemiającym lub uziomem. 

Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z uziomem. 

Rezystancja uziemienia - rezystancja między uziomem a ziemią odniesienia zmierzona przy przepływie prądu 

przemiennego o częstotliwości technicznej. 

Tablica obwodowa - blok funkcjonalny wyposażony w odpowiednią aparaturę (rozdzielczą, zabezpieczeniową, 

łączeniową, pomiarowo-kontrolną), służący do zasilania obwodów (odbiorów) administracyjnych budynku. Tablice 

obwodowe są przeważnie instalowane w pobliżu odbiorników przez nie zasilanych. 

Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie w celu zapewnienia 

z nim połączenia elektrycznego. 

Uziom otokowy - uziom poziomy ułożony wokół chronionego obiektu. 

Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) - obwód elektryczny zasilający tablice rozdzielcze, z których zasilane są 

obwody odbiorcze. 
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Złącze - element łączący instalację budynku z przyłączem. Zawiera główne zabezpieczenie instalacji budynku. 

Złącze to również punkt w instalacji budynku, z którego energia elektryczna jest dostarczana do rozdzielnicy głównej i 

dalej do instalacji wewnątrz budynku. 

 

2. MATERIAŁY I WYROBY DO STOSOWANIA 

2.1. Wymagania formalne 

1. Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i urządzeń 

posiadających dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  

2.2. Wymagania techniczne 

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach należy stosować niżej wymienione urządzenia, aparaturę i 

materiały:  

1. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej w budynku: 

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej typu YKY na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, o przekroju 

żył 10. 

D. Przewody elektryczne: 

- wielożyłowe, do układania na stałe o izolacji na napięcie: 450/750 V. Przewody na napięcie 300 lub 500 V 

należy stosować w obwodach jednofazowych, natomiast przewody na napięcie 750 V w obwodach 

trójfazowych. Należy stosować przewody o przekroju z szeregu znormalizowanego: 1,5; 2,5; 4; 10. Każdy 

rodzaj przewodów jest produkowany w określonym zakresie przekrojów. Do odpowiednich obwodów należy 

stosować przewody o barwie izolacji zgodnej z PN-90/E 05023, 

- przewody z żyłami miedzianymi, z izolacją polwinitową typu DY oraz LY, do wykonania instalacji w rurach, 

listwach i kanałach instalacyjnych, 

- przewody kabelkowe typu YDY(YDYt; YDYp) oraz YLY do wykonania instalacji wtynkowych i natynkowych. 

E. Urządzenia zasilająco-rozdzielcze: 

- tablica obwodowa, 

Każde z wymienionych urządzeń zasilająco-rozdzielczych powinno być wyposażone w znormalizowaną szynę 

typu TH-35 do mocowania aparatów elektrycznych, wykonanych w I lub II klasie ochronności, o stopniu ochrony 

obudowy minimum IP2X. Urządzenia zasilająco-rozdzielcze należy dobierać zgodnie z projektem z  

3. Osprzęt instalacyjny: 

A. Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i łączników, puszki przelotowe i łączące. Wymagane 

podstawowe parametry puszek: 

- puszka sprzętowa: Φ 60 mm, 

- puszka sufitowa i końcowa: Φ 60 mm, 60 x 60 mm, 

- puszka rozgałęźna: Φ 70 mm, przyłączalność przewodów o przekroju 1 ÷ 6 mm2, 

- stopień ochrony: min. IP2X, 

- wytrzymałość elektryczna izolacji 2 kV, 

- wykonanie z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia. B. Złączki i zaciski do połączeń 

przewodów. 

4. Sprzęt instalacyjny: 

A.  Łączniki do instalacji podtynkowych. Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych 

lub nie podtrzymujących palenia. Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250 V, 50 Hz, 

- prąd znamionowy: 6A, 10A, 

- stopień ochrony: min. IP2X. 

B.  Gniazda wtyczkowe. Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących 

palenia. Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250 V, 50 Hz, 

- prąd znamionowy: 10A, 16 A, 

- stopień ochrony: min. IP2X. 

C.  Łączniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnym do instalowania w pomieszczeniach o warunkach 

zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Dla tego sprzętu wymagany jest stopień ochrony min. 

IP24. 

5.  Sprzęt oświetleniowy: 

A.  Wypusty ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych. 

B.  Oprawy oświetleniowe ścienne 2x40W 

A. Urządzenia piorunochronne zewnętrzne, zwody i przewody odprowadzające. 

Do wykonania instalacji piorunochronnej zewnętrznej należy stosować: stal ocynkowana, w postaci taśm 30x4 mm.  
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3.     Sprzęt. 

    Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4.     Transport. 

Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w   ST0-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

 

5. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU 

5.1. Wymagania ogólne 

 Instalacje elektryczne w budynkach powinny być wykonane tak, aby zapewniały ciągłą dostawę energii 

elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 

 Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być zainstalowane 

tak, aby zapewniona była niezawodność ich działania, możliwość przeglądów i konserwacji oraz łatwy dostęp 

do połączeń. 

 Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, by nie istniało zagrożenie porażenia 

prądem elektrycznym użytkowników. 

 Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były one źródłem pożarów w 

budynku ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 

 Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu 

drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 

 Instalacja w budynkach powinna być wykonana tak, aby zapewnione były: 

- ochrona przeciwporażeniowa, 

- ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, 

- ochrona przeciwpożarowa, 

- ochrona przed prądem przetężeniowym, 

- ochrona przed obniżeniem napięcia, 

- ochrona odgromowa, 

- ochrona przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi. Należy zapewnić: 

- selektywność (wybiórczość) zabezpieczeń, 

- równomierne obciążenie przewodów fazowych linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorników, 

-  możliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku, 

- bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 

 Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 

 Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku poza obrębem mieszkania, 

w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. 

  Obwody elektryczne mieszkaniowe należy prowadzić w obrębie danego mieszkania. 

  W mieszkaniu należy wyodrębnić następujące obwody elektryczne: 

- oświetlenia, 

- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 

- gniazd wtyczkowych w łazience, 

- gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni, 

- do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia. 

 Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę oraz 

ochronę przed dostępem niepowołanych osób. 

 Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość 

na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocą 

wkrętów. 

  W każdym pomieszczeniu należy zainstalować odpowiednią liczbę gniazd wtyczkowych w celu zapewnienia 

funkcjonalności instalacji, aby nie było potrzebne stosowanie przedłużaczy, itp. 

 Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. 

 W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 

ochronnych (punkt 4.3.2). 

 Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy ustalać tak, aby w całym budynku było ono jednakowe. 

 Należy instalować gniazda wtyczkowe tylko ze stykiem ochronnym. 
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 Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 

występował u góry. 

 Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączać tak, aby przewód fazowy był dołączony 

do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

 
Rys. 1. Schemat podłączenia przewodów do gniazda wtyczkowego 

 

 Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie może 

występować jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE, taki jak podano powyżej. 

 Pomieszczenia powinny być wyposażone w wypusty oświetleniowe – sufitowe lub ścienne, w zależności od 

potrzeby, charakteru i wielkości pomieszczenia. Liczba wypustów i ich rozmieszczenie powinno zapewniać 

prawidłowe oświetlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mieć doprowadzony przewód ochronny 

PE. 

 Instalacje elektryczne należy wykonywać z przewodów o żyłach miedzianych. 

 Oprzewodowanie powinno spełniać podstawowe warunki podane w normie PN-IEC 60364-5-52. 

5.2 Instalacje zasilające 

5.2.1. Wewnętrzne linie zasilające 

 Przewody wiz należy układać w kanałach instalacyjnych, rurach, listwach z twardego PVC, w specjalnych 

szybach instalacyjnych lub w rurach pod tynkiem. 

 Zaleca się wykonywanie (dla obwodów pionowych) wewnętrznych linii zasilających w specjalnie do tego celu 

wykonywanych kanałach, tzw. ZELP-ach lub innych tego typu rozwiązaniach. 

 Do prowadzenia wiz należy wykonywać w ścianach i stropach odpowiednie przepusty rurowe lub kanałowe. 

 Kanały do prowadzenia wiz (ZELP-y) należy także wykorzystywać do prowadzenia innych instalacji 

elektrycznych lub telekomunikacyjnych. 

 Odległość między kablami (przewodami) wiz i innymi instalacjami nie powinna być mniejsza niż 10 cm w 

świetle. 

 W celu wykonania odpowiednich przepustów dla wiz w budynkach wznoszonych technologią wielkopłytową 

lub wielkoblokową należy w stropach pozostawić otwarte przestrzenie o wymiarach: szerokość 40 cm i 

głębokość 20 cm. 

  Przy montażu należy oddzielić od siebie przegrodą izolacyjną instalacje wiz od innych instalacji 

telekomunikacyjnych, jeżeli przewody są prowadzone we wspólnych ciągach (kanałach prefabrykowanych lub 

wnękach, specjalnie wykonanych do tego celu w budynku). 

 Wewnętrzne linie zasilające powinny być wykonane z przewodów z żyłami miedzianymi. 

  Przekrój przewodu wiz powinien być jednakowy oraz nieprzecinany na całej długości obwodu. 

 Zmiana przekroju wiz jest dopuszczalna przy odgałęzieniach do zasilania dodatkowych tablic (np. kilku 

mieszkań w budynku galeriowym). Odgałęzienie o mniejszym przekroju przewodów powinno być prawidłowo 

zabezpieczone.  

 Odgałęzienia od wewnętrznej linii zasilającej do poszczególnych mieszkań wraz z zabezpieczeniami tych 

obwodów powinny znajdować się w tablicy piętrowej. 

 W obrębie tablicy piętrowej powinny być instalowane liczniki energii elektrycznej do pomiaru energii w każdym 

mieszkaniu. 

 

6.     Kontrola jakości. 

  Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

7.     Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest mb i szt.  

 

8. ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

8.1. ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU 

8.1.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji  elektrycznej w budynku 

1. Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien zapoznać się z 

budynkiem, w którym będą one wykonywane oraz stwierdzić odpowiednie jego przygotowanie. 



Budowa garażu w Bachowicach, działka nr 940 

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „VINCI” Dariusz Lubera 

Rusocice 93, 32-071 Kamień 

 

S
tr

o
n

a 
 8

6
 

2.  Odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje się przed przystąpieniem 

do robót elektrycznych. 

3.  Odbioru robót dokonuje wykonawca robót elektrycznych od inwestora (zleceniodawcy). 

4.  Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania. 

5.  Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan budynku 

(lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o 

realizację inwestycji. 

6. Odbiór robót powinien być udokumentowany protokółem. 

7. Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan instalacji i urządzeń 

podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie, że w danym obszarze nie ma żadnych 

instalacji i urządzeń podziemnych. 

8.1.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 

8.1.2.2. Odbiór końcowy 

8.1.2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego 

1.  Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on powołać w tym 

celu komisję odbiorczą, złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 

2.  Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem 

mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

3.  Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były przewidziane) 

oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) 

wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca robót) jest zobowiązany do 

przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonywanych robót, będących przedmiotem odbioru 

(zgodnie z rozdziałem 2.2). 

5.  Do odbioru niezbędne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Instalację elektryczną oraz niezbędną 

dokumentację do odbiorów przygotowuje kierownik (główny wykonawca) robót elektrycznych. 

6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

-  sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania, 

normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

-  sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami sprawdzeń odbiorczych oraz 

ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń 

zawartych w protokołach prób i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

- w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji 

i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 

Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady 

i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia 

obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, 

w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu sytuacjach konieczny jest odpowiedni wpis w 

dzienniku budowy (robót). 

8.1.2.2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego 

1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a także jej remontu i modernizacji) wykonawca robót elektrycznych 

zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego. 

2. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez inwestora. 

3. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, 

- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- oględziny instalacji, 

-  sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- badania i próby montażowe, 

- próby rozruchowe, 

- sporządzenie protokołu odbioru. 

8.1.2.2.3. Komisja odbiorcza 

1. Komisję odbiorczą powołuje inwestor (zleceniodawca). 

2.  Przewodniczącym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru). 
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3.  Skład komisji odbiorczej powinien liczyć co najmniej trzy osoby. Obowiązkowo w skład komisji powinni wchodzić: 

- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 

- kierownik budowy (główny wykonawca robót), 

- kierownik robót elektrycznych, 

- przedstawiciele użytkownika obiektu. 

4. W skład komisji odbiorczej mogą wchodzić także: 

- projektant instalacji, 

- zaproszeni rzeczoznawcy, 

- przedstawiciel przedsiębiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku gdy odbiór końcowy instalacji elektrycznej 

odbywa się równocześnie z odbiorem końcowym całego obiektu). 

5. Do obowiązków komisji odbioru należy: 

- sprawdzenie przedstawionych dokumentów, 

- oględziny instalacji elektrycznej, 

- rozruch instalacji elektrycznej, 

- sporządzenie protokołu odbioru. 

6. Komisja odbioru może przerwać swoje prace, jeżeli stwierdzi, że: 

- prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą umową, 

- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 

- roboty elektryczne nie zostały ukończone, 

- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek. 

8.1.2.2.4. Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej 

1. Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej powinien zawierać: 

- tytuł protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

- nazwę i adres obiektu, 

- imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje (stanowiska służbowe), 

- datę wykonania badań odbiorczych, 

- ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru, 

- ocenę wyników badań odbiorczych, 

-  potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, 

- potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz stwierdzenie ich 

usunięcia, 

-  oświadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej zgodnie z umową, warunkami 

technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

-  decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole, 

- wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 

8.1.2.2.5. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 

1.  Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 

niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia 

przed zagrożeniami. 

2.  Badania odbiorcze* powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających 

wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

3.  Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia 

kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia 

kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

- oględziny instalacji elektrycznych, 

- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

- próby rozruchowe. 

4. Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan 

faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. 

5. Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie 

odbioru. 
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6.  Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny być 

sporządzone oddzielne protokoły. 

7. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań odbiorczych. Protokół ten 

należy przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawie-

rać co najmniej następujące dane: 

- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

- nazwę i adres obiektu, 

- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

- datę wykonania badań odbiorczych, 

- ocenę wyników badań odbiorczych, 

- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

8.1.2.2.6. Oględziny instalacji elektrycznych 

1.  Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

2. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

- nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa 

użytkowania 

3. Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

- wykonania połączeń obwodów, 

- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

-  oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 

-  umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, bezpieczników, 

łączników, zacisków itp., 

- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

8.1.2.2.7. Estetyka i jakość wykonanej instalacji 

1. O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

-  zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, 

-  trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 

-  zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowości 

mocowania, 

-  zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite usytuowanie styku 

ochronnego w gniazdach wtyczkowych, 

- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ czynników 

atmosferycznych. 

8.1.2.2.8. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

1. Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały zastosowane. 

2.  Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych oraz ich 

zgodność z normami. 

3.  Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz     PN-JEC 60364-4-47. 

8.1.2.2.9. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 

1. Należy sprawdzić, czy: 

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których (w 

pobliżu których) są zainstalowane, 

- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego 

negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
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- urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 

2. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-42 oraz     PN-IEC 60364-4-482. 

8.1.2.2.10. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 

zabezpieczających i sygnalizacyjnych 

1. Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i dostosowanie do warunków pracy następujących 

urządzeń: 

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 

- ochronnych różnicowoprądowych, 

- zabezpieczających przed przepięciami, 

- zabezpieczających przed zanikiem napięcia, 

- do odłączania izolacyjnego. 

2. Należy sprawdzić prawidłowość: 

- nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 

- zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i innych, jeśli takie 

przewidziano w projekcie, 

- doboru urządzeń ze względu na selekty wność działania, 

- doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich zabezpieczeń przed przetężeniami. 

3.  Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami norm PN-EEC 60364-4-43, PN-IEC  60364-4-473,  PN-IEC  

60364-5-51,  PN-IEC  60364-5-52,  PN-IEC 60364-5-53,                 PN-IEC 60364-5-523. 

8.1.2.2.11. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 

1. Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

- odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu, 

- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 

- wynikającym z potrzeb sterowania, 

- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 

• odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 

• wyłączania do celów konserwacji, 

• wyłączania awaryjnego, 

• wynikających z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 

2. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami norm PN-IEC 60364-4-46 i PN-IEC 60364-5-537. 

8.1.2.2.12. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

1. Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków środowiskowych 

oraz ze względu na: 

- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 

- obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 

- narażenia mechaniczne, 

-  promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektroenergetyczne, 

elektrostatyczne lub jonizujące, 

- przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 

- kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 

- warunki ewakuacyjne oraz zagrożenia: pożarem, wybuchem, skażeniem, 

- kwalifikacje osób. 

2. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami norm PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-443 oraz PN-IEC 

60364-5-51. 

8.1.2.2.13. Oznaczenia przewodów 

1.  Stwierdza się prawidłowość oznaczenia przewodów po sprawdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich 

przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz upewnieniu się, że kolory: zielono-żółty i 

jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 

2.  Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54, PN-90/E 05023. 

8.1.2.2.14. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

1. Należy sprawdzić, czy. 

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu, 

- obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z 

oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 
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-  tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym 

miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 

- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na identyfikację 

instalacji, obwodów lub urządzeń. 

2.  Sprawdza  się zgodność instalacji z wymaganiami norm PN-IEC 60364-5-51, PN-92/E-01200, PN-78/E-01245, 

PN-90/E-05023, PN-89/E-05027, PN-89/E-05028,   PN-88/E-08501,   PN-92/N-01256/01,   PN-92/N-01256/02,   

PN-92/N-01256/03. 

8.1.2.2.15. Połączenia przewodów 

1. Należy sprawdzić, czy: 

- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

- nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 

- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

2.  Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291, PN-75/E-O630O/13. 

8.1.2.2.16. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych. 

1. Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki wykryte w 

trakcie oględzin instalacji. 

2. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki 

ochrony: 

- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 

- spełniają role ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych, 

- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 

- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

3. Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 

-  sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 

wyrównawczych, 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 

- pomiar rezystancji ścian i podłóg, 

- pomiar rezystancji izolacji kabla, 

- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, 

- pomiar prądów upływowych, 

- sprawdzenie biegunowości, 

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 

- przeprowadzenie prób działania, 

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 

4.  Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z 

przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 

- miejsce zainstalowania badanego urządzenia, 

- rodzaj wykonanych pomiarów, 

- nazwisko osoby wykonującej pomiary, 

- datę wykonania pomiarów, 

- spis użytych przyrządów i ich numery, 

- liczbowe wyniki pomiarów, 

- uwagi i wnioski. 

5. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie 

oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 

6. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie te badania, na które 

usterka mogła mieć wpływ. 

 

8.2. ODBIÓR INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ BUDYNKU 

8.2.1. Odbiór robót 

8.2.1.1. Odbiory częściowe 

W ramach odbiorów częściowych należy dokonać kontroli międzyoperacyjnych. Kontrole obejmują: 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych zbrojenia ścian i fundamentów obiektów przed 

zalaniem betonem, to jest: 
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a) przekrojów poprzecznych zbrojenia i połączeń prętów zbrojeniowych, 

b) przekrojów przewodów uziemiających i prawidłowości ich połączeń, 

c)  przygotowania prętów zbrojenia (wypustów) do połączeń z przewodami uziemiającymi, 

d)  miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających, oznaczonych w dokumentacji, 

e) wyników pomiarów rezystancji uziemień, wykorzystujących zbrojenie fundamentów, przed wykonaniem kondygnacji 

naziemnych,  

- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem, 

- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem. 

8.2.1.2. Odbiór końcowy 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót wykonawca powinien: 

- przygotować dokumentację powykonawczą- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót. Komisja odbioru powinna: 

-  zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej  

-  przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego zewnętrznego i wewnętrznego z punktu widzenia zgodności z 

dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia, 

-  sporządzić protokół odbioru, z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń. 

8.2.2. Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunochronnej 

1. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, wykonawca obowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy dokumentację 

powykonawczą, a w szczególności: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami, 

- metrykę urządzenia piorunochronnego zewnętrznego, 

- protokół badań urządzenia piorunochronnego zewnętrznego, 

-  dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót międzyoperacyjnych, 

- certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów stosowanych w urządzeniach piorunochronnych. 

8.2.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej 

1. Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochroiniej należy wykonać, uwzględniając wymagania 

zawarte w normach PN-EEC61024-1:2001, PN-IEC61024-l-l:2001, PN-EEC 6124-1-2:2002 i PN-86/E-05003/01. 

2.  W zależności od rodzaju i przeznaczenia urządzenia piorunochronnego badania powinny obejmować: 

- oględziny zbrojenia ścian i fundamentów przed zalaniem betonem, 

- oględziny części nadziemnej, 

- sprawdzenie ciągłości galwanicznej urządzenia piorunochronnego, 

- pomiary rezystancji uziemienia, 

- oględziny elementów uziemienia (po ich odkopaniu lub przed zasypaniem). 

3. Oględziny dotyczą sprawdzania: 

-  zgodności rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego, 

- wymiarów użytych materiałów, 

- rodzajów połączeń, 

-  bezpiecznych odstępów izolacyjnych pomiędzy urządzeniem piorunochronnym i metalowymi elementami lub 

instalacjami budynku, 

-  prawidłowości doboru ograniczników przepięć zgodnie z projektem i klasą (strefą ochrony) B, C, D (I, II, III). 

4.  Ciągłość galwaniczną należy sprawdzać przy użyciu omomierza przyłączonego z jednej strony do zwodów, a z 

drugiej do wybranych przewodów urządzenia piorunochronnego. 

5. Pomiary rezystancji uziemienia trzeba wykonywać metodą techniczną. 

6.  Oględziny elementów uziemienia powinny być wykonywane dla 10% uziomów oraz ich przewodów uziemiających; 

uziomy do badania należy wybrać losowo. 

7. W przypadku gdy stopień korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, można te elementy pokryć 

farbami tlenkowymi przewodzącymi lub półprzewodzącymi, w celu umożliwienia dalszego ich użytkowania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

8.  Po stwierdzeniu stopnia korozji, przekraczającego 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, należy ten element 

wymienić na nowy. 

9.  Każdy obiekt budowlany, podlegający ochronie odgromowej powinien posiadać metrykę urządzenia 

piorunochronnego. 

10.Badania urządzenia piorunochronnego trzeba przeprowadzić nie rzadziej niż to przewidują przepisy dla danego 

rodzaju obiektów. Badania te powinny obejmować czynności wyszczególnione w protokole badań urządzenia 

piorunochronnego. 

9.  Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość faktycznie wykonaną z uporządkowaniem stanowiska pracy.  
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11. Przepisy i dokumenty związane 

PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot               i wymagania 

podstawowe 

PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk 

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

Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

PN-IEC 60364-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 

instalacjach obiektów budowlanych 

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-51   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Postanowienia ogólne 

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

Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN IEC 60364-5-54      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-548    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 

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

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji i urządzeń przetwarzania danych 

PN-IEC 60050-826  Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-EN 60445          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-90/E-05023      Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 

PN-90/E-05029      Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-05031      Klasyfikacja  urządzeń  elektrycznych  i  elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 

porażeniem elektrycznym 

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 

urządzeń piorunochronnych 
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PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

PN-IEC 884            Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Ogólne wymagania i badania 

PN-IEC 60664-1:1998     Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, 

wymagania i badania 

PN-85/E-93150     Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Wymagania ogólne (w 

ustanowieniu projekt PN-IEC) 

PN-86/E-93151    Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Łączniki naścienne do 16 A, 

250 V. Główne wymiary 

PN-83/E-93152     Łączniki instalacyjne powszechnego użytku.Łączniki podtynkowe do 16 A,250V  

PrPN-E-93208       Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 

PN-BEC 998:1997Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego  

PN-84/E-02033      Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-/E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych 

PN-IEC-60439      Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw powłoce polwinitowej na napięcie   

                            znamionowe 0,6/1 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania. 



Budowa garażu w Bachowicach, działka nr 940 

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „VINCI” Dariusz Lubera 

Rusocice 93, 32-071 Kamień 

 

S
tr

o
n

a 
 9

4
 

 

 

 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

SST – 0.16 

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

 

 

 

 

 
      Zadanie :  Budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną  

                            oraz instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 940 w Bachowicach,                           

                            gmina Spytkowice  

 
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach ul. ks. Gołby 33, 34-116 Spytkowice 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako 

kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  „Wymagania ogólne" 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.Wygląd zewnętrzny  

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być 

równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 

< 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuję się betonową kostkę brukową o grubości      60 mm. 

Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.  

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości + - 3 mm, 

- na szerokości + - 3 mm, 

- na grubości + - 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, grafitowy, brązowy i klinkierowy,  

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1 

 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej  

a) średnia z sześciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki 

2 Nasiąkłiwość wodą wg PN-B-06250 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 

 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111  

 

2.3.   Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5". Zaleca 

się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno 

być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 

produkowanego wyrobu. 
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2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 

laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na 
niskie temperatury i działanie soli 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne"  

Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej] 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeżeli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 

warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne"  

4.2.Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 

betonu min 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folie i spina taśmą stalową co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi.  

Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej można wykonywać 

bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

5.2.Podsypka  

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712[ 3 ] Grubość podsypki po zagęszczeniu 

powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 

5.3. Warstw a odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie 

powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające" 

5.4.Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 

wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 
2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być zaraz oddany do użytkowania. 

 

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

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę 

techniczną. 

6.3.Badania w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m:    + 1 cm 

- o szerokości powyżej 3 m. : + -2 cm 

- szerokości koryta:   + - 5 cm 

6.3.2.Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

dokumentacją wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300 m^ ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż: 

raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać l,0cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać   + - 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raźna każde 150 do 300 m^ chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 

odchylenia od projektowanego profilu wynoszą + - 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki  

betonowej. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-OO.00.00 „Wymagania ogólne" pkt8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena za wykonanie 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111               Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-O625O                           Beton zwykły 

3.PN-B-O6712                                 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4.PN-B-19701                             Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

5.PN-B-32250                            Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-01                       Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika piaskowego   

 


