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 1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej 

w miejscowości Golce gmina Jarocin wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Określenia podstawowe 

[1] Antykorozja 
Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych                               
i wykończeniowych obiektu budowlanego 

[2] 
Aprobata technicz-

na 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca 
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla któ-
rych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat 
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[3] Atest 
Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości                            
i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[4] 
Bezpieczeństwo 

realizacji robót bu-
dowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 
ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 
robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej 
w związku z ryzykiem zawodowym 

[5] Budowa 
Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu bu-
dowlanego 
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[6] Budynek 
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony                
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fun-
damenty  i dach 

[7] Certyfikat 

Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjali-
styczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd pań-
stwowy, wskazujący, ze zapewniona jest zgodność wyrobu z kryte-
riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych 

[8] 
Dokładność wymia-

rów 
Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi zało-
żeniami lub z dokumentacją techniczną 

[9] 
Dokumentacja bu-

dowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbęd-
nych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
• Dziennik budowy 
• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
• Operaty geodezyjne 
• Książki obmiarów 

[10
] 

Dziennik budowy 
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[11
] 

Elementy robót 
Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu,   służące   planowaniu,   organizowaniu,   kosz-
torysowaniu   i   rozliczaniu inwestycji 

[12
] 

Impregnacja 

Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie  materiału  budowla-
nego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodli-
wym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) 
szkodników biologicznych i ognia 

[13
] 

Inspektor nad-
zoru budow-

lanego 

Samodzielna  funkcja techniczna w budownictwie związana                                  
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, 
która może sprawować osoba posiadająca   odpowiednie   uprawnie-
nia   budowlane   i   będąca   członkiem   Izby Inżynierów Budownic-
twa 
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[14
] 

Kierownik budowy 

Samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana                               
z  bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem 
robót budowlanych,  która może  sprawować  osoba   posiadająca  
odpowiednie  uprawnienia   budowlane  i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa 

[15
] 

Klasa betonu 
Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie                        
w warunkach normowych 

[16
] 

Kontrola technicz-
na 

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością 
użytkową 

[17
] 

Kosztorys 

Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporzą-
dzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, 
cen jednostkowych robocizny, materiałów, na rzutu kosztów po-
średnich i zysku 

[18
] 

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[19
] 

Kosztorys ślepy 
Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawie-
niem materiałów podstawowych 

[20
] 

Kosztorys 
powyko-
nawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicz-
nych                             i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 

[21
] 

Materiały budow-
lane 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabryka-
ty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju 
obiektów budowlany oraz ich części 

[22
] 

Nadzór autorski 

Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kon-
troli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i 
akceptacji rozwiązań zamiennych 

[23
] 

Nadzór inwestorski 
Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

[24
] 

Norma zużycia 
Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) ja-
kiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych 
cechach jakościowych 

[25
] 

Obiekt budowlany 
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość technicznie -użyteczna wraz z instalacjami                              
i urządzeniami 
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[26
] 

Obmiar 
Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykona-
nych robót 

[27
] 

Podstemplowanie 

Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego 
wymaganej wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych 
części obiektu 

[28
] 

Polska Norma 

Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym                               
i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w bu-
downictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, 
technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[29
] 

Pozwolenie na bu-
dowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpie-
czenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa 
czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, okre-
śla szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

[30
] 

Protokół odbioru 
robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowią-
cy podstawę żądania zapłaty 

[31
] 

Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzą-
dzenie kosztorysu 

[32
] 

Przepisy tech-
niczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego 

[33
] 

Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, re-
moncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[34
] 

Roboty zabezpie-
czające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 
lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organi-
zacji placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbęd-
ne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie 
budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w 
chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas 
dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót 
dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobie-
żenia wypadkom 
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[35
] 

Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykony-
wania kolejnych etapów robót 

[36
] 

Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielo-
krotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wy-
konywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepi-
sami bezpieczną prace na wysokości 

[37
] 

Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego po-
wodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wy-
konawca 

[38
] 

Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość kon-
strukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

[39
] 

Znak bezpieczeń-
stwa 

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 

 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w 

miejscowości Golce. 

 

1.5. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 

− Projekt budowlany 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Do-

kumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obo-

wiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedsta-

wienie do aprobaty Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym 
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przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i orga-

nizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.2. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji tech-

nicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem 

Izby Inżynierów Budownictwa 

2. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budow-

lanymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. 

 

2.3. Materiały 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 

spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wyda-

no: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-

ściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych z Zarządzeniu 

Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997r -MP 22/97 poz.216) 

2. certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienio-

nych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do 

ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącz-

nie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U 55/98 poz.30 lub wyrobów, dla których wy-

maganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności). 
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3. certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla mate-

riałów nie wymienionych w pkt a) i b)(wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca, 1998r w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budow-

nictwie Dz.U.113/98 poz.728). 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania                       

w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w 

którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obo-

wiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z wa-

runkami określonymi a Rozporządzeniu MSWiA z24 lipca 1998r w sprawie określenia wykazu 

wyrobów budowlanych niemających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 

(Dz.U.99/98 poz.637). 

 

2.3.1. Źródło uzyskiwania materiałów 

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje do-

tyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 

tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-

dzania przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfi-

kacji Technicznej w czasie postępu robót 
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2.3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskaza-

ne przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-

wych materiałów z jakiegokolwiek źródła 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

4. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żad-

nych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

5. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-

wiązującymi na danym terenie. 

2.3.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w 

celu sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia-

łów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Nywki kontroli będą podstawa 

do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

2.3.4.  Materiały nieodpowiadające wymogom 

1. Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z tere-

nu budowy, lub złożone w miejscy wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli inspektor 

nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
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Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem 

2.3.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właści-

wości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 

2.3.6.  Wariantowe zastosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zasto-

sowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuż-

szym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybra-

ny i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 

2.4. Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z za-

sadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w 
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terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych 

robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu , zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Ro-

bót. 

 

2.5. Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, któ-

ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych towarów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem 

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
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parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 

polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

 

2.6. Wykonanie robót 

 

2.6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem, oraz 

jakości zastosowanych materiałów i wykonania Robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumenta-

cji Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-

tów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
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produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań nauko-

wych oraz inne czynniki wpływające na rozważna decyzje. 

6. 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. 

 
2.7.   Kontrola jakości 

2.7.1.  Program zapewnienia jakości 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty In-

spektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

2. Program zapewnienia Jakości będzie zwierać: 

a.  część ogólną opisująca: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

− metody zapewniania bezpieczeństwa a pracy pracownikom i osobom po-

stronnym 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

− wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót 

− system(procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-

nia Robót 
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− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

− sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw me-

chanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanie ko-

rekt w procesie technologicznym, proponowany system i formę przekazy-

wania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

b. część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami tech-

nicznymi 

− rodzaje ii ilość środków tran sporu 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

− sposób procedurę pomiarów i badań 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wyma-

ganiom. 

 

2.7.2. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założona jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakość materiałów. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zadąć od Wykonaw-

cy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest za-

dawalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
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zapewniająca stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                              

w Dokumentacji Projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, nor-

mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kon-

traktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważna legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i od-

powiadają wymaganiom norm określających procedur badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji 

7. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkol-

wiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia la-

boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zlatana usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów 

8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.7.3.  Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobiera-

nia próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 

będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które bu-

dzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wyko-
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nawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wy-

konawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi 

Zamawiający. 

2. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru Robót. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wyko-

nywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.7.4.  Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                      

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, sto-

sować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora . 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru                o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu po-

miaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

2.7.5.  Raporty z badań  

1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru 

2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 

Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

2.7.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do do-

konywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLCE 

  
Strona  18 

 

 
 

PHU Joanna Konopka 

 
Jastkowice, ul. Wałowa 9, 37-403 Pysznica 

Tel: 663 644 474 phujoannakonopka@gmail.com 
NIP: 8652126435                  Regon: 831371233 

 

materiałów 

2. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

 
2.7.7.  Badania prowadzone przez Inspektora 
 

1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do do-

konywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów 

2. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

3. Inspektor nadzoru  może  pobierać próbki  materiałów i  prowadzić niezależnie od 

Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty są niewiarygodne, 

to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadze-

nie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych bada-

niach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z ST i Dokumentacja Projektowa. W ta-

kim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonaw-

ca 

 
 
3.  Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-
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jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowią-

zującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-

wy 

3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 

dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy 

będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bez-

pośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolej-

nymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności. 

− datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

− datę przekazani przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

− uzgodnione       przez   Inspektora   Nadzoru   program   zapewniania   jakości   i har-

monogram robót 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

− przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w 

robotach 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta 

− daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych 

− wyjaśnienia m, uwagi i propozycje Wykonawcy 
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− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

− dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

6. Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się 

7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

8. Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunko-

wania się. Projektant nie jest jednak strona kontaktu i nie ma uprawnień do wydawania po-

leceń Wykonawcy robót. 

 

Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego elementu robót. Obmiary wykonawca Robót przeprowadza w sposób ciągły w jed-

nostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 

Dokumenty Laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z 

Inspektorem Badzoru.Do0kumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udo-

stępniane na każde życzenia Inspektora nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty: 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumentu: 
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− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencja na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na terenie  Budowy w  miejscu odpo-

wiednio zabezpieczonym, 

2. Zaginiecie    któregokolwiek    z    dokumentów    budowy    spowoduje    jego na-

tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem, 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przed-

stawiane na życzenia Zamawiającego. 

 

3.1. Obmiar robót 

3.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

4. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych  Robót zgodnie z do-

kumentacją Projektowa i ST. W jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Ob-

miaru   robót  dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   Inspektora Nad-

zoru o zakresie obmierzonych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ter-

minem. 

5. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze. Robót nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną skorygowane według in-
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strukcji Inspektora Nadzoru. 

 

3.1.2. Zasady określające ilości Robót i materiałów 

1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, obję-

tości będą wyliczone w m3 jako długość przemożna przez średni przekrój 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie           z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

3.1.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-

dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przed-

stawi ważne świadectwa kwalifikacyjne. 

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

3.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Ro-

bót. 
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2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 

3. Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny 

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą odpowied-

nimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. 

 

3.2. Odbiór robót 

3.2.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od  ustaleń odpowiadających ST,  Roboty podlegają następującym eta-

pom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwe-

stora ( w niektórych wypadkach): 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

− odbiorowi częściowemu 

− odbiorowi końcowemu 

− obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora). 

 

3.2.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i ja-

kości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-

wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 
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3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowa-

dzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłosze-

nia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie do-

kumentów  zawierających   komplet wyników  badań   laboratoryjnych  i  w  oparciu  o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

3.2.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru do-

konuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

3.2.4. Odbiór końcowy robót 

1. Odbiór końcowy robót na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 

odniesieniu do ilości jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwier-

dzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu In-

spektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontakto-

wych, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

2.8.5. 

4. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
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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 ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot 

uzupełniających Robót poprawkowych. 

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych Robót w poszczegól-

nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości wykona-

nych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

3.2.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

1. podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do  odbioru  końcowego  Wykonawca jest zobowiązany  przygotować  następujące 

dokumenty: 

− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami 

− specyfikacje techniczne 

− uwagi   i   zalecenia   Inspektora   Nadzoru,   zwłaszcza   przy   odbiorze   Robót zanika-

jących        i ulegających zakryciu 

− recepty i ustalenia techniczne 

− Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 
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− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 

PZJ 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

− opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomia-

rów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

− sprawozdania techniczne 

− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

− zakres i lokalizację wykonanych robót 

− wykaz wprowadzonych  zmian  w stosunku  do   Dokumentacji   projektowej przeka-

zanej przez Zamawiającego. 

− uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

− datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-

nego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wy-

znaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

6. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

3.2.6. Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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2. Odbiór   ostateczny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu   

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

4.  Podstawy płatności 

4.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jed-

nostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robot 

2. Cena jednostkowa w pozycji  będzie  uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie 

3. Cena jednostkowa obejmować będzie: 

−  robociznę bezpośrednią 

−  wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

−  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na te-

ren Budowy, iż powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy) 

−  koszty pośrednie w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza bu-

dowy( w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody budowa dróg itp.) koszty do-

tyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placów           i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, 

ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

−  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydat-

ków mogących wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym 

−  podatki obliczone z obowiązującymi przepisami 

−  do cen jednostkowy nie należy wliczać podatku VAT. 
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4.2. Przepisy związane 

Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymen-

tów robot, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 
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2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2.1. Wstęp 

2.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z rozbiórka elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu zwią-

zanych z termomodernizacją. 

 

2.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.3 

 

2.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z 

rozbiórka elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu związanych z modernizacją 

budynku wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych i obejmują: 

− rozbiórka obróbek blacharskich okapów pasów nadrynnowych itp. 

− rozbiórka rynien i rur spustowych 

− rozbiórka opaski betonowej 

− wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki na odległość do 10km 

− opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do 

wykonania robót rozbiórkowych 

 

2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Do-
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kumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.2.  Materiały 

Nie występują 

 

2.3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniej-

szej 

specyfikacji 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych oraz usunięciem 

gruzu 

należy używać: 

− młoty  ręczne   pneumatyczne  wiertnice  i  wiertarki   udarowe,   które   nie  wpływają 

niekorzystnie na istniejące konstrukcje zwłaszcza stropowe 

− usuwanie gruzu oraz papy i płyt pilśniowych należy prowadzić przy użyciu rękawów 

zsypowych (kubełkowych) 

− Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 

techniczne Inwestora. 

 

2.4. Transport 

Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako 

materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny speł-

niać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 

2.5. Wykonanie robót 

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 

konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 
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osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktual-

nymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszczalne 

jest palenie usuwanych elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenia stref 

rozbiórki przy robotach prowadzonych na dachach modernizowanych obiektów. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce 

utylizacji wyrobów pochodzenia bitumicznego. 

 

2.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunię-

cia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach. 

Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane 

przez nadzór Inwestorski. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Bu-

dowy 
 

2.7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

 

2.7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa robót zwianych z rozbiórka są: 

− dla konstrukcji murowych, podkładów betonowych, 

− dla posadzek pokryć dachowych obróbek blacharskich 

− dla rynien rur spustowych 

 

2.8. Odbiór robót 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 

m3 

m2 
m 
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przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożli-

wiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty po-

prawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzo-

ru. 

 

2.9. Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych .Część I 

Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III. 

Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
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3.  OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 

5.1.  Wstęp 

5.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   są   wymagania   dotyczące   wykonania   robót 

związanych z wykonywaniem obróbek blacharskich przy termomodernizacji budynku. 

5.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-

bót wymienionych w punkcie 1.1. 

5.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-

nych             z wykonaniem obróbek blacharskich. 

5.1.4. Określenia podstawowe 

Rynny i rury spustowe- służą do odprowadzania wody z połaci dachowych. 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. Obróbki bla-

charskie łącznie                z całym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegać prze-

dostawaniu się wody opadowej do konstrukcji, 

 

 

5.2. Materiały 

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemów odwodnie-

niowych             w postaci rynien i rur spustowych posiadających Aprobaty Techniczne. Rynny 

szerokości 144 mm, rury spustowe ø120. Obróbki blacharskie powinny być wykonane z bla-

chy powlekanej. Miejsce montażu poszczególnych rodzajów blach zgodnie z projektem. 
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5.3. Sprzęt 

Specjalistyczny sprzęt dekarski. 

 

 

5.4. Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odby-

wać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny 

 

5.5.  Wykonanie robót 

5.5.1.  Ogólne warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich 

− Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny być dostosowane do ro-

dzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej. 

− Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przemieszczenie ruchów dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 

obszaru dylatacji. 

− Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu dekarskiego natomiast 

przy okapach można łączyć gwoździami blacharskimi. Jednym ze sposobów połącze-

nia blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący i na żabki lub łapki. 

Styki z pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe.  

5.5.2. Rynny i rury dachowe 

Stosując systemowe rozwiązania odwodnienia połaci dachowej w postaci rynien i rur 

spustowych wykonując montaż należy ściśle stosować się do wytycznych technologicznych 

opracowanych przez producenta systemu. 

-   Szczególną uwagę należy zwrócić na mocowanie rynien i rur spustowych, połączenia 

z rurami spustowymi, dylatacje. 
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5.6. Kontrola jakości 

5.6.1.  Wymagania ogólne: 

− Obróbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe należy odbierać łącznie z odbio-

rem pokrycia dachowego. 

− Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których do-

stęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwier-

dzone w dzienniku budowy. 

− Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 

− Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedsta-

wić:  

a. dokumentację techniczną 

b.  zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszcze-

gólnych warstw lub fragmentów pokrycia 

c. zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych ma-

teriałów. 

Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów                      

w dzienniku budowy: 

a. czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 

b. czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 

c. czy zostały spełnione warunki wykonania robót - zgodne z niniejszymi warun-

kami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy 

d.  

5.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych Jednostką ob-

miaru jest 1 m2 dla obróbek blacharskich 
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5.8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga-

niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

5.9.          Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawę mate-

riałów wykonanie rynien dachowych testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje: 

− roboty przygotowawcze 

− zakup i dostawę materiałów 

− wykonanie rur spustowych 

− testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i 

dostawę materiałów wykonanie obróbek blacharskich testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 

 

5.10. Przepisy związane 

5.10.1. Normy 

PN-EN 607:1999   „Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania” PN-EN 

612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wymagania PN-61/B-10245 

„Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i ba-

danie techniczne przy odbiorze.” 

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe". PN-

80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". PN-69/B-10260 "Izolacje bitu-

miczne" PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 

5.10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producenta . 
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4. TYNKI 

4.1. Wstęp. 

4.1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 

 

4.1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

4.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

Tynki cementowe. 

 

4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-

mami. 

 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                        

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

   4.2. Materiały. 

4.2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 

rzeki lub jeziora. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód za-

wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

4.2.2.  Piasek  (PN-EN 13139:2003) 

− Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szcze-

gólności: 

• 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. 

−  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

− Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

 

4.2.3. Zaprawy budowlane cementowe 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

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. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaga-

nej marki zaprawy oraz rodzaju cementu. 
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   4.3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

   4.4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

   4.5.  Wykonanie robót 

4.5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, 

że               w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

b. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykony-

wania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

c. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 

dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

d. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania  i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

4.5.2. Przygotowanie podłoży 

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 podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 

zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
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Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

   4.6.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

− sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

− sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 

    4.7.  Kontrola jakości 

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. 

 

    4.8.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                                

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

    4.9.  Odbiór robót 

4.9.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. 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 oczyścić i 

zmyć wodą. 
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4.9.2. Odbiór tynków 

− Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

− Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie kra-

wędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dłu-

gości łaty kontrolnej 2m.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm                                

w pomieszczeniu, 

• poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na ca-

łej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

− Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztwo-

rów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

    4.10.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmu-

je: 

− przygotowanie zaprawy, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

− osiatkowanie bruzd, 

− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

− reperacje tynków po dziurach i hakach, 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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    4.11.  Przepisy związane 

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-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wyma-

gania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-

rze. 
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4. ROBOTY ELEWACYJNE 

 

   4.1.  Część ogólna 

4.1.1. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem w systemie bezspoinowym. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu aplikację zestawu materiałów do docieplenia i wykończenia ścian zewnętrz-

nych budynku, która polega na przymocowaniu do ścian, płyt ze styropianu za pomocą kleju i 

łączników, wzmocnieniu ich warstwą zaprawy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną i wykończe-

niu całości wyprawą tynkarską akrylową. 

 

4.1.2. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne                 

z Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 12 maja 

2004r.(Dz.U.Nrl09 poz.1156) Załącznik nr 1. a w przypadku ich braku z normami branżowymi, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą 

być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wy-

szczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 

stosowania. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi wyma-

ganiach ogólnych, p.6. 

 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych 

Wszelkie materiały do wykonywania docieplenia i wykończenia ścian wg SST i kom-

pletnego systemu muszą posiadać Aprobatę ITB Ocieplenie zaprojektowano zestawem mate-

riałów niskiej przepuszczalności pary wodnej i dobrej izolacyjności akustycznej. 
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− Grunt do gruntowania ścian 

− Klej do przyklejania styropianu 

− Płyty ze styropianu; EPS 031 

− Łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 4sztuki na Im2 

− Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 

− Siatka z włókna szklanego o gramaturze min 145g/m2 

− Podkład tynkarski, ewentualnie preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojo-

nej 

− Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, narożniki ochronne, taśmy 

uszczelniające) 

− System ociepleń powinien mieć odporność na uderzenia (udarność) gwarantującą 

przeniesienie energii uderzenia nie mniejszą niż 3 Jule dla systemu z zastosowaniem 

elewacyjnych płyt styropianowych i akrylowego tynku cienkowarstwowego. 

−  Mineralna cienkowarstwowa zaprawa tynkarska winna posiadać aktualną klasyfikację 

niepalności. 

− Cokół wykończony tynkiem mozaikowym , żywicznym gr. 2 mm 

− W narożach budynków, przy otworach okiennych i drzwiowych oraz przy cokole osa-

dzić kątowniki aluminiowe. Do poziomów 2,0m powyżej terenu wykonać siatkę pod 

tynkiem. 

 

   4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót bu-

dowlanych 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w p.lll części ogólnej specyfikacji. 

Do wykonania docieplenia ścian niezbędne są. Mieszarka z mieszakiem koszykowym, 

szpachla oraz kielnia. 

Pace długie ze stali nierdzewnej do nakładania zaprawy Pace krótkie ze stali nierdzew-

nej do usuwania nadmiaru zaprawy Samoprzylepne taśmy papierowe do wykonywania łączeń 

i oddzieleń Urządzenia do transportu pionowego oraz rusztowana stojakowe 
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   4.4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p.4 części ogólnej specyfi-

kacji. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności oraz wg STO. 

 

   4.5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i 

odbioru robót - część ogólna, p. V. Docieplenie wykonać w kompletnym wybranym systemie, 

który posiada Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzględnie-

niem Certyfikatu Zgodności i wytycznych i instrukcji producenta. 

Zasady przygotowywania podłoży. 

Ściany murowane oczyścić i wyrównać zaprawą cementowo-wapienną zagłębienia 

większe niż 30mm. Należy przestrzegać zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta. 

 

4.5.1. Mocowanie płyt styropianowych 

− Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża (nierówności i 

odchylenia od pionu wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować 

preparatem gruntującym 

− Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować 

łącznikami mechanicznymi co Im listwy metalowe z okapnikiem 

− Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną 

− Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin na 

zaprawę klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - punktową grubość pokrycia 

do 10mm, powierzchnia pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę zaszpachlować za-

prawą w miejscach przyłożenia płyt. 

− Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną 
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− Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą; łącznikami KIlSO z trzpieniem plastikowym 

na głębokość min. 8cm. 

 

4.5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej 

− Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przykle-

jenia 

− Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą. 

− Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, 

nałożenie siatki wzmacniającej (arkusze o wym. 20x35cm pod kątem 45° na naroża 

otworów, naniesienie warstwy zaprawy o gr. 1mm dla wygładzenia 

− Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona. 

 

4.5.3. Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

− Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20'*CJ 

wilgotność 60% 

− nakładanie tynku akrylowego gr 1mm z zatarciem o fakturze „baranka" 

 

4.5.4. Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian 

− temperatura powietrza od 5 do 25°C 

− temperatura podłoża od 5 do 25°C 

− prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie nasło-

necznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach 

deszczu 

 

   4.6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robot budowlanych 

Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopusz-

czone do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez do-

kumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do sto-
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sowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ate-

stami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o ja-

kości 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 materia-

łów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

    4.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne warunki podano w p. VTI części ogólnej specyfikacji. Jednostką obmiarową ro-

bót jest 1 m2 docieplanej powierzchni. Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez 

1TB Instrukcji z uwzględnieniem Certyfikatu Zgodności i wytycznych i instrukcji producenta. 

 

 Zasady przygotowywania podłoży. 

Ściany murowane oczyścić i wyrównać zaprawą cementowo-wapienną zagłębienia więk-

sze niż 30mm. Należy przestrzegać zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta. 

 

4.7.1. Mocowanie płyt styropianowych 

− Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża (nierówności                          

i odchylenia od pionu wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować 

preparatem gruntującym 

− Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować 

łącznikami mechanicznymi co Sm listwy metalowe z okapnikiem 

− Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną 

− Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin na 

zaprawę klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - punktową grubość pokrycia 
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do 10mm, powierzchnia pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę zaszpachlować za-

prawą w miejscach przyłożenia płyt. 

− Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną 

− Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą, łącznikami KI180z trzpieniem plastikowym 

na głębokość min. 8cm. 

4.7.2. Wykonanie warstwy zbrojonej 

− Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przykle-

jenia 

− Nakładanie zaprawy kłejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zęba-

tą. 

− Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, 

nałożenie siatki wzmacniającej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kątem 45° na naroża 

otworów, naniesienie warstwy zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia 

− Dodatkowa warstwa siatki na parterze do wysokości 2,0m. 

− Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona. 

 

4.7.3. Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

− Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wil-

gotność 60% 

− nakładanie tynku akrylowego gr.1Imm z zatarciem o fakturze „baranka" 

 

4.7.4. Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian 

− temperatura powietrza od 5 do 25°C 

− temperatura podłoża od 5 do 25°C 

− prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie nasło-

necznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach 

deszczu 

    4.8. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robot budowlanych 
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Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopusz-

czone do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez do-

kumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do sto-

sowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ate-

stami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o ja-

kości 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 nonn. Nie należy stosować również materia-

łów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

   4.9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne warunki podano w p VII części ogólnej specyfikacji. Jednostką obmiarową ro-

bót jest 1 m2 docieplanej powierzchni, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowa-

nych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

 

   4.10. Odbiór robót budowlanych 

Ogólne warunki podano w p.VIH części ogólnej specyfikacji. 8 1. Odbiór robót Ocena 

i odbiór stanu przygotowania podłoża pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termicznej 

− odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji 

− odbiór wykonania ocieplenia w miejscach szczególnych elewacji 

− sprawdzenie i odbiór prawidłowości wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna 

szklanego 

− odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

− odbiór poprawności zamontowania rynien, rur spustowych o obróbek blacharskich 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika bu-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLCE 

 Strona  27 
 

 

PHU Joanna Konopka 

 
Jastkowice, ul. Wałowa 9, 37-403 Pysznica 

Tel: 663 644 474 phujoannakonopka@gmail.com 
NIP: 8652126435                  Regon: 831371233 

 

dowy. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna, 

− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszcze-

gólnych warstw łub fragmentów pokrycia, 

− zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-

łowa 

− protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór   końcowy   polega   na   dokładnym   sprawdzeniu   stanu   wykonanego   docie-

plenia i malowania elewacji. 

 

    4.11. Rozliczenia robót 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej wg 

ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie i umocowanie, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

    412.      Dokumenty odniesienia 

 

PN-EN ISO 6946:1999    Komponenty   budowlane   i   elementy   budynków.   Opór   

cieplny                  i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania Instrukcja 1TB Nr 

334/2002. Bezspoinowy system ocieplania budynków PN-B-20130:1999 Wyroby do izola-

cji cieplnej w budownictwie- Płyty styropianowe, PN-91/B-10102 Farby do elewacji bu-

dynków, PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyj-

nych 
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 5. STOLARKA 

   5.1.  Wstęp 

5.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej. 

 

5.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

5.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-

jące na celu wykonanie montażu stolarki okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

Okna PCV. 

 

5.1.4. Określenia podstawowe 

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

 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

   5.2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malar-

skimi. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 
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większe niż podano poniżej. 

5.2.2. Okucia budowlane 

5.2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykają-

ce, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

 

5.2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 

braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do sto-

sowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowio-

na norma. 

 

5.2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami an-

tykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 

ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 

5.2.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i prze-

wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m 

od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

5.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 

 

   5.3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez In-

żyniera. 
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   5.4.  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. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą statecz-

ności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 

 

   5.5.  Wykonanie robót 

5.5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.5.1.1.  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. 

5.5.1.2.  Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 

zgodnie    z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamo-
cowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 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 
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5.5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie 

drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-

wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć li-

stwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości ok-

na, 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 szcze-

liny 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. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 

5.5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 

SST B.08.00.00. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice na-
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leży zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 

do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i pozio-

mie;  

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 

 

5.5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

 

   5.6.  Kontrola jakości 

5.6.1. Zasady kontroli jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

− sprawdzenie zgodności wymiarów, 

− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyj-

nych, 
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− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowa-

nia, 

− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

− Roboty podlegają odbiorowi. 

 

   5.7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

ilość szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

   5.8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikają-

cych. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczegól-

nione                  w punkcie 5. 

   5.9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

dostarczenie gotowej stolarki, 

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

dopasowanie i wyregulowanie 

ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

   5.10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5)84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000 
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6.  ŚLUSARKA 

 

   6.1.  Wstęp 

6.1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej. 

 

6.1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

6.1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-

jące na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 

- Ślusarka drzwiowa aluminiowa. 

 

6.1.4. Określenia podstawowe. 

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

 

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

   6.2.  Materiały 

6.2.1. Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i po-

włokami anodowymi. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLCE 

 Strona  36 
 

 

PHU Joanna Konopka 

 
Jastkowice, ul. Wałowa 9, 37-403 Pysznica 

Tel: 663 644 474 phujoannakonopka@gmail.com 
NIP: 8652126435                  Regon: 831371233 

 

6.2.1.1. 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), nito-

wane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-80/M-02138. 

6.2.1.2. Okucia  

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i 

uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 

6.2.1.3. 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. 

 

6.2.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 

 

6.2.3. Badania na budowie 

6.2.3.1 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptacje Inżyniera. 

6.2.3.2. 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. 
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Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

   6.3.  Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

 

   6.4.  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. 

 

   6.5.  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 za-

akceptowaną przez Inżyniera. 

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 między 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 wg SST B.15.00.00. 
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   6.6.  Kontrola jakości 

8.6.1. Badanie materiałów  

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączo-

nych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

8.6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

− sprawdzenie wymiarów,  

− wykończenia powierzchni,  

− zabezpieczenia antykorozyjnego,  

− połączeń konstrukcyjnych,  

− prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

8.6.3. 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. 

   6.7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilość m2 elementów zamon-

towanych wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową dla B.14.03.00 jest 1 mb. 

   6.8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakry-
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ciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w 

punktach 5 i 6. 

   6.9.  Podstawa płatności 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta-

żu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

   6.10.  Przepisy związane. 

PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyj-

nych. 

                                       Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00. 
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7. ROBOTY  ZIEMNE 

 

   7.1. Wstęp 

7.1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczą-

ce wykonania i odbioru robót ziemnych. 

 

7.1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych                      

z wykonaniem instalacji. 

 

7.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziem-

nych                   w czasie modernizacji chodników i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

 

7.1.4. Określenia podstawowe 

7.1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub 

z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

7.1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów.  

7.1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej 

robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

7.1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
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7.1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

7.1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

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

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

m. 

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

7.1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący 

się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

7.1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako 

grunt skalisty. 

7.1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, 

którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody de-

stylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wy-

buchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

7.1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrę-

bie pasa robót drogowych. 

7.1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza 

pasem robót drogowych. 

7.1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozy-

skanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz 

innych prac związanych z trasą drogową. 

7.1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d

s
I

ρ

ρ
=
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gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 

(Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, (Mg/m3). 

7.1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =

 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

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

9.1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia grun-

tu, określona wg wzoru:  

1

2

0
E

E
I =

 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

 

7.1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-

skimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-

ne” pkt 1.5. 

 

   7.2. Materiały (grunty) 

7.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

7.2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST D-

02.03.01 pkt 2. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. 
Wyszczególnie-
nie właściwości 

Jednost-
ki 

Grupy gruntów 

niewysadzino-
we 

wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   − rumosz nie-
gliniasty 

−   żwir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drob-
ny 
 żużel nie-
rozpadowy 

− piasek py-
lasty 

− zwietrzeli-
na gliniasta 

− rumosz 
gliniasty 

− żwir glinia-
sty 

− pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe 

−  glina piasz-    czysta 
zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła 

− ił, ił piaszczys-ty, ił 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 

− piasek gliniasty 

− pył, pył piasz-czysty 

− glina piasz-  czysta, 
glina, glina pylasta 

− ił warwowy 

2 Zawartość czą-
stek 

≤ 0,075 mm 

  
% 

  
  

< 15 

  
  

od 15 do 30 
od 3 do 10 

  
  

> 30 
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≤ 0,02   mm < 3 > 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

  
m 

  

< 1,0 

  

≥ 1,0 

  

> 1,0 

4 Wskaźnik pia-
skowy WP 

    

> 35 

  
od 25 do 35 

  

< 25 

 7.2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wyko-

rzystane         w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy                       z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 

objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 

gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST D-02.03.01 

pkt 2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na od-

kład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. 

Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzy-

datność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

7.3. Sprzęt 

73.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

7.3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moż-

liwością korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zry-
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warki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

−  

7.4.   Transport 

7.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  pkt 4. 

 

7.4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 

do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odle-

głości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 

do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być pod-

stawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

  

   7.5.  Wykonanie robót 

7.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 
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7.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 

powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 

ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowa-

nej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w 

planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie po-

winny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 

wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 

pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i S. 

 

  7.6.  Kontrola jakości robót 

7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-

ne” pkt 6. 

 

7.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

7.6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wyma-

ganiami specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
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7.6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w 

pkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 

 

7.6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

7.6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 

tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości kor-
pusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 
m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 
co 200 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 

m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach 

o R < 100 m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych po-
wierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia 
skarp 

5 Pomiar równości po-
wierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłuż-
nego powierzchni kor-
pusu lub dna rowu 

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

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

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

 

7.6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o wię-

cej niż              ± 10 cm. 

7.6.3.3. Szerokość dna rowów 
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 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 

5 cm. 

7.6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 

więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

7.6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

7.6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 

przekraczać 3 cm. 

7.6.3.7. Równość skarp 

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

7.6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez 

pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do 

rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

7.6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być 

zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie 

można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 

normą PN-S-02205:1998 [4]. 

  

7.6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowa-
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ne lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na wła-

sny koszt. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punk-

tach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą za-

sadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obni-

żoną jakość. 

 

   7.7.  Obmiar robót 

7.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7. 

7.7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

   7.8.  Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

8. 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

   7.9.  Podstawa płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wyma-

gania ogólne” pkt 9. 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 

oraz D-02.03.01 pkt 9. 
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   7.10.  Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. PN-

ISO10318:1993 

Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia na-

wierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

10. 10.      Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  

1978. 

11. 11.      Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, 

Warszawa 1998. 

12. 12.      Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, War-

szawa 1997. 

13. 13.      Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 

Warszawa 2002.  
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8. BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 

  

   8. 1.  Wstęp 

8.1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczą-

ce wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowe-

go. 

 

8.1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

8.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-

nych           z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego – długość 1165,0m. 

 

8.1.4. Określenia podstawowe 

8.1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostron-

nie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

8.1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-

skimi normami  i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 

1.4. 

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-

ne” pkt 1.5. 
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   8.2.  Materiały 

8.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

8.2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 

− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

− żwir lub piasek do wykonania ław, 

− cement wg PN-B-19701 [7], 

− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

−  

8.2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

− obrzeże niskie - On, 

− obrzeże wysokie - Ow. 

 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiaro-

wych obrzeża dzieli się na: 

− gatunek 1  - G1, 

− gatunek 2 - G2. 

 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 

x 20 x 75 cm gat. 1: 

 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

 

8.2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

8.2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tabli-
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cy 1. 

  

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

  
Ow 

75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

  

8.2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

  

8.2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 
w mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

    

  liczba, max 2 2 

  długość, mm, max 20 40 

  głębokość, mm, max 6 10 

  

8.2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwar-

tych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekła-

dek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość mini-

mum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

8.2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

 

8.2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a pia-

sek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym              w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
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   8.3.  Sprzęt 

8.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

8.3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

   8.4.  Transport 

8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  pkt 4. 

 

8.4.2. Transport obrzeży betonowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transpor-

tu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu. 

 

8.4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

 

   8.5. Wykonanie robót 

8.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 
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8.5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

8.5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub pod-

sypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsyp-

kę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewa-

niem wodą. 

 

8.5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i 

ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub za-

prawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 

wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

   8.6. Kontrola jakości robót 

8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-

ne” pkt 6. 
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8.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawę-

dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 

należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 

zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 

1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 

tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyło-

żenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określo-

ne             w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 

8.6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgod-

nie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wy-

pełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
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   8.7.  Obmiar robót 

8.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7. 

 

8.7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowe-

go. 

 

   8.8.  Odbiór robót 

8.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga-

niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryto, 

− wykonana podsypka. 

 

   8.9.  Podstawa płatności 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wy-

magania ogólne” pkt 9. 
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8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie koryta, 

− rozścielenie i ubicie podsypki, 

− ustawienie obrzeża, 

− wypełnienie spoin, 

− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

   8.10.  Przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych. Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

8. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 

i badania 
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9. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLCE 

 Strona  61 
 

 

PHU Joanna Konopka 

 
Jastkowice, ul. Wałowa 9, 37-403 Pysznica 

Tel: 663 644 474 phujoannakonopka@gmail.com 
NIP: 8652126435                  Regon: 831371233 

 

9. NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ   

 

  9.1.  Wstęp 

9.1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 

9.1.2. Zakres stosowania SST 

  Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach, wy-

mienionych w pkt.1.1 

 

9.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-

nych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 Betonową kostkę brukową grub. 6 cm, stosuje się do nawierzchni 

 

9.1.4. Określenia podstawowe 

9.1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu nie-

zbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący 

się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

9.1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1,0 m. 

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

wodę. 
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9.1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pie-

szych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

9.1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony okre-

ślonymi materiałami wypełniającymi. 

9.1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełnia-

jącymi. 

9.1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-

skimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 

1.4. 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-

ne” [10] pkt 1.5. 

 

   9.2. Materiały 

9.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 2. 

 

9.2.2. Betonowa kostka brukowa   

9.2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określo-

ne w katalogu producenta: 

1.  odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturo-

wej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
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2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad po-

wierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 

3. klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 

b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4.  barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady poda-

no w załączniku 1), 

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 

100 mm. 

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 

oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności prze-

cinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

 

9.2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w apro-

bacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charaktery-

styki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wska-

zaniami: 

1) 1kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczal-

nymi odchyłkami od wymiarów: 

− długość i szerokość ± 3,0 mm, 
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− grubość   ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

− 50 MPa, dla klasy „50”, 

− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 

lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jedno-

cześnie następujące warunki: 

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odpry-

sków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie po-

winno być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 

− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jed-

nostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 

betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 

powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia po-

wierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku natural-

nych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i 

twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 

− tekstura 

 jednorodna w danej 
partii 

 jednorodna w danej 
partii 

− rysy i spękania niedopuszczalne niedopuszczalne 

− kolor według katalogu  
producenta 

jednolity dla danej 
partii 
  

dopuszczalne różni-
ce w odcieniu tego 
samego koloru 

− przebarwienia 
  

dopuszczalne nie-
kontras-towe prze-
barwienia na poje-
dynczej kostce 

dopuszczalne kon-
trasto-we przebar-
wienia tego samego 
koloru na poje-
dynczej kostce 

− plamy, zabrudzenia 
niezmy-walne wodą 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

− naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 

    

− dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

− dopuszczalna wielkość 
(długość i szerokość) 

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży przyli-
cowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 
pionowych 

    

− dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

− dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość) 

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm 

  

9.2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 

otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
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 9.2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować nastę-

pujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 

lub 3, 

− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał 

(0÷4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1], 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wyma-

gania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełnia-

jącego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaga-

niom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 

− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poli-

winylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie od-

powiadających wymaganiom SST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach 

z betonu cementowego” [16], 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszan-

kę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny 

materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po do-

starczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
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odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z in-

nymi materiałami kamiennymi. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

 

   9.3.  Sprzęt 

9.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [10] pkt 3. 

 

9.3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

    Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) a)     ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) b)    mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się 

z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety war-

stwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 

można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczot-

kami. 

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 

szlifierki z tarczą). 

 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (pły-

towe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaga-

niom właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, 

wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniar-

ki. 

 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wyma-

ganiom  SST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” 
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[16]. 

 

   9.4.  Transport 

9.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [10] pkt 4. 

 

9.4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszko-

dzeniem. 

 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrz-

nego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku 

palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, za-

bezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 

układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 

wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do od-

biorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku 

jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszko-

dzeniem w czasie transportu. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpie-

czających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transpor-

tu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed roz-
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pyleniem. 

 Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 

 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować do-

wolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, 

chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wyma-

ganiom właściwej OST. 

   9.5.  Wykonanie robót 

9.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[10] pkt 5. 

 

9.5.2. Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczo-

ne przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z doku-

mentacją projektową. 

 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z pro-

jektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 „Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” [11]. 

 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

 

9.5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST 

(przykłady konstrukcji nawierzchni podaje załącznik 2). 

 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej 

kostki brukowej na: 

a) a)     podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

b) b)    podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o 
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wskaźniku piaskowym WP ≥ 35 wg [8]. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudo-

wy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

obejmują: 

1. 1.     wykonanie podbudowy, 

2. 2.     wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

3. 3.     przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

4. 4.     ułożenie kostek z ubiciem, 

5. 5.     przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

6. 6.     wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

7. 7.     pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest 

mniej, gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 

- wypełnienia szczelin piaskiem. 

 

9.5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki bru-

kowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST, np.: 

a) a)     D-04.01.01÷04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [11], 

b) b)    D-04.04.00÷04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kru-

szywa naturalnego lub łamanego) [12], 

 

9.5.5. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową 

lub SST. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania 

obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.4. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLCE 

 Strona  71 
 

 

PHU Joanna Konopka 

 
Jastkowice, ul. Wałowa 9, 37-403 Pysznica 

Tel: 663 644 474 phujoannakonopka@gmail.com 
NIP: 8652126435                  Regon: 831371233 

 

 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych po-

winno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01÷08.01.02 „Krawężniki” [17], 

D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” [18] i D-08.05.00 „Ścieki” [19]. 

 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania na-

wierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek 

w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

 

9.5.6. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powin-

na wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 

zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie po-

winny przekraczać ± 1 cm. 

 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 

walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy 

pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniar-

kach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

−       współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

−       wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu pod-

sypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu 

palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęsz-

czarkami wibracyjnymi. 

 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawało-

waniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość pod-
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sypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z 

kostek o około 20 m. 

 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 

9.5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

9.5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz 

deseń ich układania (przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projek-

tową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpo-

wiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem 

kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy 

ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

9.5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykony-

wać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 

jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w 

nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnic-

twie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperatu-

rach otoczenia. 

9.5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 

partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej ukła-
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danych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wyko-

nywać przyuczeni brukarze. 

 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoże-

nia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych 

odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona 

na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda war-

stwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przy-

wierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 

uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po proce-

sie ubijania podsypka zagęszcza się. 

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. stu-

dzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 

urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można uży-

wać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nie-

typowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 

specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 

celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem ro-

bót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 

wraz z podsypką. 

9.5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płyto-

wej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środ-
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ka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzch-

niowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 

kostki całe. 

9.5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

11.5.7.5.1. Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 

mm do 5 mm. 

 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni. 

 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce pia-

skowej, 

b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pkt. 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest 

na podsypce cementowo-piaskowej. 

 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 

spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 

względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób za-

pewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 

nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumo-

wymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wo-

dą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 

zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po ce-

mencie itp. 

 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 
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oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami ukła-

dania. 

9.5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spo-

in zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 

odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 

m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 

wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być 

mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określo-

nymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom OST D-

05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16]. 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 

występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, 

nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne 

przy ściekach wzdłuż jezdni. 

 

9.5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można 

oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zapra-

wą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 

grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 

od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w po-

rze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 

9.6. kontrola jakości robót 

9.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
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ne” [10] pkt 6. 

9.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− aprobatę techniczną, 

− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 

cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 

b) w zakresie innych materiałów 

− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży), 

− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 

które budzą wątpliwości Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

9.6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kost-

ki podaje tablica 2. 

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

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]   

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycz-
nych, wymienionych w 
pkcie 5.4 

  

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg OST D-08.01.01÷02 
[17]; 
D-08.03.01 [18]; D-
08.05.00 [19] 

  

4 Sprawdzenie podsypki (przy-
miarem liniowym lub metodą 
niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, spad-

Wg pktu 5.6; odchyłki od 

projektowanej grubości ±1 
cm 
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ków i cech konstrukcyj-
nych w porównaniu z do-
kumentacją projektową i 
specyfikacją 

5 Badania wykonywania na-
wierzchni z kostki 

    

  a) a)     zgodność z dokumen-
tacją projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

  b) b)     położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycz-
nych 

Przesunięcie od osi projek-
towanej do 2 cm 

  c) c)     rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumen-
tem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy kra-
wędziach oraz we wszyst-
kich punktach charaktery-
stycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

  d) d)     równość w profilu 
podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [9] łatą czte-
romerową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

  e) e)     równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z poziomni-
cą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą niwela-
cji) 

Jw. Prześwity między łatą a po-
wierzchnią do 8 mm 

  f) f)      spadki poprzeczne 
(sprawdzone me-todą ni-
welacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

  g) g)     szerokość nawierzch-
ni (sprawdzona przymia-
rem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości pro-

jektowanej do  ±5 cm 

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

W 20 punktach charakte-
rystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  i) i)      sprawdzenie koloru 
kostek i desenia ich ułoże-
nia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projekto-
wej lub decyzji Inżyniera 
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9.6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej poda-

no w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomia-

rów 

Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrz-
nego nawierzchni, krawężników, 
obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorod-
ności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wy-kruszeń, 
spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni 
w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położe-
nia osi co 25 m i w punktach cha-
rakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

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

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

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ścieka-
mi oraz wypełnienie spoin i szcze-
lin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

  

   9.7.  Obmiar robót 

9.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 

pkt 7. 

 

9.7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betono-

wej kostki brukowej. 
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 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w 

pktach 5.4 i 5.5. 

   9.8.  Odbiór robót 

9.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 

pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga-

niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 

dały wyniki pozytywne. 

 

9.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [10] oraz niniejszej SST. 

 

9.9. Podstawa płatności 

9.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wyma-

gania ogólne” [10] pkt 9. 
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9.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie podsypki, 

− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

− ułożenie i ubicie kostek, 

− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

− pielęgnację nawierzchni, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 

towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych po-

zycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 

5.5. 

 

   9.10.  Przepisy związane 

9.10.1. Polskie Normy 

 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni dro-

gowych 

2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki ulicz-

ne, mostowe i drogowe 

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
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5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 

9.10.2. Branżowe Normy 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano-

grafem i łatą. 

11.10.3. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

11. D-

04.01.01÷04.03.01 

Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

12. D-

04.04.00÷04.04.03 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

13. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 

14. D-

04.05.00÷04.05.04 

Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw sta-

bilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

17. D-08.01.01÷02 Krawężniki 

18. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

19. D-08.05.00 Ścieki 

 


