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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA.     
 
1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: 
 

BUDOWA ZADASZENIA PRZED WEJ ŚCIEM DO BUDYNKU  

URZĘDU GMINY W JEŻOWEM 136A 
 
 

 
                            

1.2. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podstawowych robót budowlanych wchodzących w skład zadania opisanego w 
punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja jest podstawą do opracowania materiałów wyjściowych do 
dokumentów przetargowych oraz do opracowania zlecenia na wykonanie robót ujętych w 
zadaniu opisanym w punkcie 1.1. Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania 
dotyczące robót wykonywanych w obiekcie. Określa ona wymagania Zamawiającego 
oraz warunki realizacji robót niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości 
robót oraz ogranicza dopuszczalne odstępstwa od reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST . 
 

Zakres robót obejmuje: 
1. Roboty ogólnobudowlane 

• Przygotowanie placu budowy pod budowę zadaszenia przed budynkiem Urzędu 
Gminy, 

• Rozebranie uszkodzonej okładziny schodów zewnętrznych z płytek klinkierowych, 
• Przygotowanie nawierzchni  na istniejących schodach betonowych, 
• Uzupełnienie okładzin stopni schodowych z płytek klinkierowych  
•  Wykucie  balustrad, 
• Montaż balustrad 
• Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej, 

ręcznie, 
• Wykonanie zadaszenia na podstawie dokumentacji technicznej,  
• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej 

 
 

 
 

Szczegółowy zakres robót przedstawiają przedmiary robót wraz z dokumentacją 
projektową stanowiące załączniki do dokumentacji przetargowej. 

. 
 
 

 
1.5. Określenia podstawowe i definicje . 
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Określenia użyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy rozumieć 
zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 (t. j. Dz. U. z 2003 roku, 
nr 207, poz. 2016) a ponadto: 
1.5.1. Przedstawiciel Zamawiającego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót  
i administrowanie kontraktem. 
1.5.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
 do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.5.3. Książka obmiarów - akceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego. 
1.5.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
 z przedmiarem robót specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 
1.5.5. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.6. Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
 przez przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.7. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót budowlanych. 
1.5.8. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.5.9. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.5.10. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 

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

a)     Przekazanie terenu budowy 
 

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

b) Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 

c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej  będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

d) Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

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

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
•  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczącychochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

 
f) Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

g)    Ochrona własności publicznej i prywatne 
 

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

h)    Bezpieczeństwo i higiena prac 
 

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

 
2.  Materiały. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
3.   Sprzęt. 
  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót i wskazaniach Zamawiającego. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  

Wykonawca będzie naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
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 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone. 
 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i wskazaniach 
przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez przedstawiciela Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
 
5. Wykonanie robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opisem 
przedmiotu zamówienia, wymaganiami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
oraz poleceniami Zamawiającego. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, opisie przedmiotu 
zamówienia i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
 Polecenia przedstawiciela Zamawiającego powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6.    Kontrola jako ści robót 

6.1. Zasady kontroli jako ści robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, zaopatrzenia, lub pracy personelu. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je 
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do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

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

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

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w i które spełniają wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy 

6.3.1. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robót i 
wpisuje do książki obmiarów. Ksiązka obmiarów prowadzona jest na bieżąco przez 
Kierownika Budowy 

6.3.2. Dokumenty dopuszczające 
Deklaracje zgodności, atesty, aprobaty lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z 
przedstawicielem Zamawiającego. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie przedstawiciela Zamawiającego. 

6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy ponadto zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• dziennik budowy, 
• korespondencję na budowie. 

6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane m.in. przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
przedmiarem robót i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji przedstawiciela Zamawiającego na piśmie. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego 
 
8.             Odbiór robót  
 
1.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
e) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 

1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
1.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
1.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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 - Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 - Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

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

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

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

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

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
1.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji  
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu . 
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9. Podstawa płatno ści  
1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z realizacji części robót. W takim 

przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość wyłączonych robót, 
których wartość określona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego. 

W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe, 
udzielone ono byłoby zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, na podstawie 
protokołu konieczności uzgodnionego przez Strony. 

Wartość robót dodatkowych określona będzie przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym sporządzonym dla robót określonych w protokóle konieczności wg danych 
wyjściowych do kosztorysowania wynikających z oferty złożonej w przetargu. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót obejmuje wszystkie warunki określone w 
ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
 

 
 
10. Przepisy  zwi ązane  
1. Ustawy 

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

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 

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

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 
2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 

 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE    
  
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych  realizacji zadania  BUDOWA ZADASZENIA 
PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKUURZĘDU GMINY W JEŻOWEM 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek  i demontaży występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

•  Rozebranie uszkodzonej okładziny schodów zewnętrznych z płytek 
klinkierowych, 

• Wykucie  balustrad 
• Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej, 

ręcznie 
• Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, ręcznie 
 

Szczegółowy zakres robót przedstawiają przedmiary robót wraz z dokumentacją 
projektową stanowiące załączniki do dokumentacji przetargowej 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
rozbiórkowych, a w szczególności robót szczególnie niebezpiecznych: 
Przed przystąpieniem do prac kierownik rozbiórki jest obowiązany zapoznać wszystkich 
pracowników z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 roku w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 
401 ). 
Przed przystąpieniem do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych niezbędne jest 
dokonanie skrótowego, powtórnego zapoznania się z zasadami BHP dla konkretnych 
czynności i wytypowanych pracowników. 
 
2. Materiały 
 
Materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Roboty  wykonywać  przy  użyciu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  osoby  pełniące  
samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie  i  sprawujące  nadzór. Stosowany  
sprzęt  drobny  ręczny  i  elektronarzędzia,  samochód  wyładowczy,  przyczepa  skrzyniowa. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacją 
techniczną i decyzjami inspektora nadzoru,  oraz  zgodnie  z  zasadami  BHP. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i 
wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu 
nie można gromadzić na stropach, pomostach i schodach. 
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. 
Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.  
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do 
pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyżej 2 m 
nad terenem lub pomostem rusztowania wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą 
przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej 
do ściany. 
 
4. Transport 
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Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
• sprawdzić stan konstrukcji  

 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
 
Teren budowy zaopatrzyć należy w odpowiedni sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
Kontrola robót zanikających  i  jakości  robót 
Podstawą odbioru robót zanikających jest  pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją  
projektową. 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który oprócz 
danych porządkowych powinien podawać: 
- kolejność i sposób wykonywania robót,  
- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części 
budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, 
mają dostateczną wytrzymałość,  
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,  
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg  
robót  i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach . 
. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– Rozbiórki schodów – [m3.] 
- rozbiórka nawierzchni z płytek   [m2) 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i podlegają akceptacji inspektora nadzoru  
 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach 
podanych w punkcie 7. 
 
10. Normy i przepisy  zwi ązane. 

[1]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego 
(Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r) 
[2]  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  I 
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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[3]  Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postę-
powania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykoń-
czonych obiektów budowlanych... (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.) 
[4]  Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp 
(Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 47.) 
[5] Gilewicz A., Szymański M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych  
w budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon Sp. z o.o., Warszawa 1993.  
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
 
 
 
ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE  
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych przy realizacji przedsięwzięcia  
inwestycyjnego pt. BUDOWA ZADASZENIA PRZED WEJ ŚCIEM DO BUDYNKU  

URZĘDU GMINY W JEŻOWEM. 

1.2. Zakres robót betonowych i żelbetowych  
Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji: 

- fundamentów i podłoża pod portal przed zadaszeniem  
- balustrada betonowa  
- portal przed wejściem  
Szczegółowy zakres robót przedstawiają przedmiary robót wraz z dokumentacją 
projektową stanowiące załączniki do dokumentacji przetargowej 

 

1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowiącym część dokumentów 
przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg. szczegółowego opisu i  
przedmiaru robót  załączonego do przedmiotowego projektu budowlano-
wykonawczego. 
 
1..5. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacją Techniczną  
ST-00 –Wymagania ogólne. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z 
projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.      MATERIAŁY 
 
 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych omawianego obiektu należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami: 

- Beton konstrukcyjny C20/25 ; 
- Beton podkładowy  C 12/15 
- Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadająca się do picia  
- Dodatki uplastyczniające  
- Stal do zbrojenia betonu A-1 - St3S,  A-III- RB 500 
- Izolacja powierzchni betonowych-emulsja asfaltowa  
-  

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego 
sprzętu: 

- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas  o 
konsystencji gęstoplastycznej 

-   wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe 
-    zacieraczki do betonu 
- deskowania  inwentaryzowane metalowe lub drewniane  z 

częściowym  użyciem materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty 
twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

- żuraw samochodowy 
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, nożyce 
      mechaniczne  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy 
użyć następujących środków transportu: 
- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu 

budowy na podwoziu samochodowym 
- cementowóz do zaopatrzenia w cement 
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 

45 minut. 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie zbrojenia  
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Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i 
odpowiadać klasom betonu. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją 
przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest 
zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal 
taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na 
otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty 
zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone 
odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojeniowe zanieczyszczone 
tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do zbrojenia powinny być proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 

W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą 
młotków, prostowarki i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy 
maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do l,0cm. 
Cięcie wykonuje się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie 
palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można 
wykonywać odgięcia prętów o średnicy do d<12mm. Pręty o średnicy d>12mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna 
odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, 
wynosi l0d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający 
odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

 5.2. Monta ż zbrojenia  
Montaż zbrojenia należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu  wg. 
określonego w projekcie rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki 
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z 
prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
 
Na wysokości ścian pionowych otrzymuje się konieczne otulenie za pomocą 
podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane 
podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez 
spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 
wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,ó mm. 

 5.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania  
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C 
i nie wyższych niż 30°C. 
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Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 
hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie 
wymaganej wytrzymałości i twardnienia betonu. 

 5.4. Skład mieszanek betonowych  
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników 
badań materiałów i ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu. 
Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-
doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: 
 - konsystencję; urabialność; szczelność-zgodnie z normąPN-88B/06250. 
Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. C 20/25, należy 
przestrzegać receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy 
wykonywać przy użyciu cementu hutniczego w ilości min. 300 KG/m3 z użyciem 
kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego mało nasiąkalnego, 
drobniejsze frakcje z piasku naturalnego -.wielkość ziaren poniżej 20mm. 
Wymagana wodoszczelność W-6. 

 5.5. Warunki przyst ąpienia do produkcji betonu  
Przed przystąpieniem do  produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia 
wytwórni należy komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w 
protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 5.6. Przygotowanie do betonowania  
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 
betonie, oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, 
sprawdzić montaż zbrojenia i zapewnienia właściwych grubości otulin dzięki 
odpowiednim podkładkom dystansowym. 

5.7. Ułożenie mieszanki betonowej i piel ęgnacja betonu  
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na 
całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór 
metody zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju 
konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania 
masy betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-
15cm w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę 
następną betonu układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, 
usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej. 
Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny 
zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i 
miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne 
powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym 
ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre 
krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Świeżo 
wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami 
i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania 
przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury 
otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów i winien być każdorazowo 
uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 

 5.8. Rozbiórka szalunków i rusztowania  
Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim 
ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach. 
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 5.9. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronn y 
Wszystkie betony podkładowe, winny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową z zachowaniem następujących wymagań: 

- powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone, 
 pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym 

podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9MPa 
- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień 

zaokrąglenia >30cm 

6.       KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00- Wymagania ogólne. 
 

6.1. Kontrola jako ści materiałów 
Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru. 

 6.2. Kontrola jako ści wykonania robót  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z projektem budowlano-wykonawczym. 

7.       OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Jednostkami 
obmiaru są: 

Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia,  
m2: powierzchnie izolacji 

- m3: betonowania podkładu betonowego, ław i płyt fundamentowych, płyt dennych i 
ścian budowli  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Odbioru robót 
należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót 
Budowlano-Montażowych. 

 8.2. Sprawdzenie jako ści wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia budowli w planie 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
- szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń 
- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa 

niż 1% całkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione 
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zaprawą cementową, rysy większe od 2mm zaprawione masą asfaltową , 
prawidłowości zamontowania elementów stalowych/marek, przejść przez ściany itp. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

  9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści  
Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót w pkt. 1.4. 
niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z 
oceną jakości użytych materiałów. 

  9.2. Płatno ści  
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie 
usytuowania 

 obiektu  i jego głównych elementów 
-obsadzenie dybli, listew, skrzynek, obramowań,.  

  -zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
-wykonanie prefabrykacji drobnych elementów przekrycia, elementów 
zbrojeniowych 
-wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, stemplowań 
-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robót konstrukcyjnych 
-pielęgnacja betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków 
atmosferycznych 
-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych 
-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 
-prace porządkowe 
-wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
-pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach 
zbliżonych do 
  betonu ułożonego w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości 

10.         PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 06250 Beton zwykły. 
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny. 
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 
PN-70/B - 8933-03     Podbudowa z chudego betonu 
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
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PN-88/B - 04300         Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.. 
PN-88/B - 6731-08      Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B - 32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-76/B - 03001          Konstrukcje i podłoża budowli. 
PN-87/B - 03002          Konstrukcje murowe. 
PN-8 l/B - 03020          Posadowienie bezpośrednio budowli. 
PN-85/B - 10702         Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO4464: 1994      Tolerancja w budownictwie, związki pomiędzy różnymi 
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.  
PN-ISO3443-8: 1994   Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót  
budowlanych. 
PN-85/B - 04500          Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. PN-85/B - 01810               Własności ochronne betonu w 
stosunku do stali zbrojeniowej.  
PN-8 l/C - 89032         Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne. 
PN-83/C - 89031         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym 
ściskaniu.  
PN-79/C - 89027         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym 
ściskaniu.  
PN-8 l/C – 89034        Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym 
rozciąganiu. 

10.2. Inne 

Instrukcje ITB: 
305/91 - Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 

KONSTRUKCJE DREWNIANE i POKRYWCZE  

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania  konstrukcji drewnianych ZADASZENIA PRZED WEJŚCIEM DO 
BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEŻOWEM 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
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• montaż gotowych elementów konstrukcyjnych dachu - oczepów, krokwi z drewna 
klejonego, 

• zamocowanie łączników montażowych zadaszenia , 
• wykonanie poszycia dachu ze szkła hartowanego mocowanego punktowo w systemie 

WG SPIDER  
• odwodnienie zadaszenia rynnami i rurami z blach powlekanej , 
• wykonanie obróbek blacharskich  
Szczegółowy zakres robót przedstawiają przedmiary robót wraz z dokumentacją 
projektową stanowiące załączniki do dokumentacji przetargowej 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną . 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem elementów  konstrukcyjnych drewnianych i pokrywczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej . 

2.2. Oczepy, krokwie z drewna klejonego  
Oczepy krokwie  z drewna klejonego klasy GL 24. 
Drewno impregnowane. 

2.3 .Połać dachowa 
Przeszklenie dachu ze szkła laminowanego VSG składającego się z dwóch tafli szkła 
hartowanego gr 6 mm połączonych ze sobą za pomocą 4 folii PVB (folia 
poliwinylobutyralowa ). 
Mocowanie szkła punktowe za pomocą Spiderów  i rotuli z stali nierdzewnej satynowanej 
AISI 304. 
Uszczelnienie dylatacji sylikonem pogodowym w kolorze bezbarwnym  
2.4. Łączniki 
Łączniki stalowe ocynkowane, śruby, nakrętki do śrub, wkręty do drewna i gwoździe powinny 
odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 

Zamocowanie stalowych podparć oczepów  dachowych do wieńca : kotwy wklejane firmy 
HILTI – patron foliowy HVU M16x190 + kotwa HAS M16x190/38. 

Gwoździe pierścieniowe  

Zamocowanie krokwi do oczepów i płatwi : łączniki  czterorzędowe 160 - 4, złącza kątowe  

2.5 Preparaty do nasycania drewna  
Preparaty zabezpieczające przez korozja biologiczną i ogniem powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną, a ich stosowanie powinno być zgodne z instrukcją producenta. 

Zabezpieczenie drewna klejonego : preparat ognio i biochronny solny impregnat do drewna  
OGNIOCHRON (bezbarwny) 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

3.2. Sprzęt  niezb ędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Montaż gotowych elementów : oczepów krokwi przy pomocy dźwigu. 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy podlegający przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowany na budowie, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego 
eksploatacji. 

Powinien on mieć trwały i wyraźny napis określający  jego dopuszczalny udźwig, nośność 
lub jeszcze inne dane dla jego prawidłowości i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 

Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne 
obciążenie robocze jest zabronione. 

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciężarów powinny być: 

• atestowane i dostosowane do przemieszczania ładunkó; stosowanie haków 
żeliwnych i staliwnych jest zabronione, 

• haki powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel haka, jeżeli przy 
przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z gardzieli haka. 

W przypadku stosowania do przemieszczania łądunków zawiesi , powinny one spełniać 
następujące wymagania: 

• do wykonywania zawiesi linowych i łańcuchowych należy stosować materiały 
atestowane, 

• wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach jak tez łączenie ze sobą lin stalowych na 
długości jest zabronione, 

• pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splatania i 
zaciskania, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem, 

• zakończenie lin stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało 
kaleczenia rąk. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

4.2. Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego 

rodzaju materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały, w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub 
uszkodzenie. Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe 
powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być dokonywany w 
przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub 
konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy taczek, wózków i dźwigów 
lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 
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4.3. Składowanie materiałów 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym. Elementy powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość  
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 

 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   

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

5.2. Monta ż elementów i wymagania . 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 

Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem  powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwa papy. 

 

5.3. Poszycie 

 
Poszycie ze szkła laminowanego VSG składającego się z dwóch tafli szkła hartowanego gr 6 
mm połączonych ze sobą za pomocą 4 folii PVB (folia poliwinylobutyralowa ). 
Mocowanie szkła punktowe za pomocą Spiderów  i rotuli z stali nierdzewnej satynowanej 
AISI 304. Dylatacje 10 mm pomiędzy taflami szkła uszczelnić sylikonem pogodowym w 
kolorze bezbarwnym. Sylikonowanie należy przeprowadzić na suchych  odłuszczonych 
powierzchniach oraz  w utrzymujących się dodatnich  temperaturach.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

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

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są:  

a) ilość szt  montażu prefabrykowanych elementów dachu 
b) kpl lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp. 
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8.  ODBIORY ROBÓT  

8.1. Ogólne warunki odbioru robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej. 

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji 
drewnianych może być przeprowadzony częściowo w trakcie wykonywania robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.  

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczna. Do 
odbioru robót powinna być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 

- wbudowanych materiałów, 

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

- gotowej konstrukcji. 
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji 
drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. 

Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 

- sprawdzenie wykonania połączeń, 

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 
poszczególnych elementów konstrukcji za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalowa 
z podziałka milimetrową i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacja techniczną oraz 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

8.2. Odbiór ko ńcowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty ciesielskie całkowicie zakończone. 

Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentacje techniczna obiektu, 

- protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania 
robót poprzedzających roboty ciesielskie, 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów , 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonani robót, 

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór 
techniczny. 

Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji 
ciesielskich polega na sprawdzeniu: 

- zgodności konstrukcji z dokumentacja techniczną i wymaganiami warunków 
technicznych, 

- prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

- prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 

- dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 
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pionowego. 
Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać 
wykonanie robót za właściwe. 

W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót 
albo tylko ich cześć za wykonanie niewłaściwe. 

W razie uznania całości lub części robót ciesielskich za niewłaściwe należy ustalić czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i wymagań warunków technicznych 
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Konstrukcje ciesielskie zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w 
sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru. 

Konstrukcje nie spełniające wymagań opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za 
pewne konstrukcyjnie i umożliwiające użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, 
mogą być przyjęte po obniżeniu kosztorysowej wartości robót o wielkość ustalona komisyjnie 
dla danego przypadku. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. Wymagania ogólne  

9.1 Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie 

dokonywana w następujący sposób: 

- w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej 
ilości robót. 

Rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze. 

 9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty konstrukcyjne i pokrywcze obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny. 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak  np. 
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające. 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 

• PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

• PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy. 
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• PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
dla drewna okrągłego i tracicy. 

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 

• PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części łączonych. 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

ROBOTY ŚLUSARSKIE 
MONTAŻ  BALUSTRAD   

 
 

 

 
1   Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące instalacji balustrad przy realizacji zadania pn: BUDOWA  ZADASZENIA PRZED 
WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEŻOWEM 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

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

1.3 Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy i instalacji platformy dla 

niepełnosprawnych  

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość dostawy i robót montażowych wykonania wszelkich 

czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

i poleceniami Zarządzającego  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych i prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
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1.4.1. Wymagania stawiane Wykonawcy 

 Wykonawca winien wykazać się odpowiednimi referencjami dokumentującymi bezusterkową 

realizację zadań związanych z wyposażaniem  obiektów. Winien też wykazać się 

możliwościami uzyskania materiałów wymaganego rodzaju i jakości. 

1.5 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

• przedmiar robót, 

• projekt budowlany, 

• odpowiednie normy, 

• aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami, 

• karty techniczne zastosowanych produktów – instrukcje producenckie, 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

2 Materiały 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

niniejszej SST, polskich normom, atestom higienicznym dopuszczających materiał i 

urządzenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i wymogom 

prawa polskiego. 

Niezależnie od powyższych wymagań urządzenia wyposażenia muszą posiadać 

odpowiednie świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty bezpieczeństwa CE 

„B" oraz winny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami higienicznymi  

- Wycieraczka czyszcząca wykonana z profili aluminiowych wypełnionych 

odpowiednimi wkładami czyszczącymi w ramie  z kątownika aluminiowego.  

Przeznaczona do montażu na zewnątrz lub wewnątrz budynku w zależności od 

zastosowanych wkładów czyszczących 

- balustrady z elementów  stalowych rury fi 50 mm  

 

 
3 Wykonanie robót – dostawa i monta ż  

Proces robót instalacji urządzeń musi obejmować: 

zakres prac na etapie wykonywania robót wykończeniowych  

sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktów osadzenia urządzeń 
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przygotowanie podłoża zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzędnymi 

Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów 

wyposażenia  

- na ścianach balustrady betonowej  należy wykonać balustrady z elementów   
 stalowych rury fi 50 mm na wysokości odpowiednio 110cm. 
- poręcze montowane do ściany powinny być od niej oddalone co najmniej 5 cm 
- poręcze na końcu i na początku  zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne 
użytkowanie 
- powierzchnia balustrady powinna być gładka  
 

4 Kontrola jako ści robót 

4.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i 

poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm 

technicznych. 

4.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru)  w celu 

akceptacji materiałów. 

4.3  Kontrola w czasie wykonywania i monta żu urządzeń. 

Należy zbadać: 

- prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń  

-  zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

- zgodnie z instrukcją producenta  

 

. 

Uwaga:  wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz 

spełniać warunki urządzeń  wyposażenia  pomieszczeń   

5 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych i opisanych  w ST 00 

6 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z dokumentacją SST, 

dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
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Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg 

opracowanego wzoru przez Zamawiającego, 

7 Podstawa płatno ści. 

Podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji  
kosztorysu.   
Kwoty jednostkowe robót będą obejmować:  
  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
  wartość zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu   na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi 
kosztami, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ogólne ustalenia 
dotyczace podstawy płatnosci podano w STO 
 

Cena wykonania poszczególnego zestawu urządzenia platformy obejmuje: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• dostarczenie na miejsce wbudowania elementów balustrad, wycieraczek oraz materiałów 

pomocniczych: śrub, wsporników, kotew itp., 
• Cena jednostkowa obejmuje: 1mb wykonanej balustrady  
 

8 Przepisy zwi ązane 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane. 
• Ustawa o ochronie Środowiska z 27.04.2001 . 
• Ustawa o odpadach z 27.04.2001 . 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i 
rozbiórkowych  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
• Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. 
• Dokumentacja Projektowa,  

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE   

1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji zadania pn  BUDOWA  ZADASZENIA 
PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEŻOWEM 
 
1.2 Zakres stosowania SST   
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych w SST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego:  
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- malowanie elementów betonowych  
- malowanie tynków  
 
1.4 Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST wymagania ogólne.  
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  SST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania 
ogólne".  
 
2. Materiały  
 
2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
 
2.3 Farby budowlane gotowe   
2.3.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 2.3.2 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie   
 - Gotowa do użycia farba, na bazie emulsji żywicy silikonowej i kombinacji spoiw 
akrylowych, tworzy beznaprężeniową powłokę zabezpieczającą przed wnikaniem wilgoci, 
paroprzepuszczalna, odporna na czynniki zanieczyszczenia środowiska i promieniowanie 
UV. Do stosowania na zewnątrz budynków. 
 
2.4 Środki gruntuj ące   
 przy malowaniu farbami fasadowymi :  
- sylikonowa farba gruntująca  
3. Sprzęt  
3.1 Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków 
 
4. Transport  
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym.  
 
5 Wykonanie robót  
Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia.  
 
5.1 Przygotowanie podło ży  
5.1.1 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy  
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/H-97050 [10], dla danego typy farby podkładowej.  
 
5.2 Gruntowanie  
5.2.1 Przy malowaniu farbami sylikonowymi do gruntowania stosować farbę tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka  
5.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
 
Wykonanie powłok malarskich:   
5.3.1 Powłoki z farb silikonowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących.  
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Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
5.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodnie  
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia.  
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach.  
 
 
6. Kontrola jako ści  
 
6.1 Powierzchnia do malowania.   
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni  
- sprawdzenie wsiąkliwości  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża  
- sprawdzenie czystości  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.  
 
6.2 Roboty malarskie   
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania:  
6.2.2 Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotno ści 
powietrza mniejszej od 65%.  
6.2.3 Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,.  
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo.  
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem miejsca pracy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór robót  
Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".  
 
8.1 Odbiór podło ża  
8.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione  
przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jeżeli odbiór 
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podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.  
 
8.2 Odbiór robót malarskich   
8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
lub wypełniacza, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania.                                  
8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  
8.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką.  
 
 
9 Podstawa płatno ści  
Płatność:  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
Ilość robót określa się na postawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora i sprawdzone w naturze.  
 
10. Przepisy zwi ązane  
[1] PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
[2] PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
     wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
[3] PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
[4] PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań  
[5] PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.  
[6] PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.  
[7] BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych  
[8] PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie.  
       Wymagania podstawowe.  
[9] PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
[10] PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 
stali  
        do malowania.  
[11] BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem.  
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa  
       i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
POSADZKI 

 
 
1.    Wstęp. 
1.l. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek. 
Posadzka jedno- barwna z stopnic  płytek klinkierowych ułożonych na za prawie klejowej, z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowa-
niem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.     Materiały. 

2.1.  Woda PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera-
jących tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
2.2 płytki i stopnice klinkierowe o wymiarach 30x30 cm  
Właściwości fizyko - chemiczne Parametry wymagane w normie PN-EN 14411 Wyniki Badań 
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie Nasiąkliwość wodna wg PN –EN 
ISO 10545-3 3% <E ≤6% ~1,6% Wytrzymałość na zginanie i siły łamiącej wg PN –EN ISO 
10545-4 Minimum 20 N/m m2 ≥950 N 42,7 N/mm2 2169,7 N Szok termiczny wg PN –EN ISO 
10545-9 Wymagana Odporne Odporność na ścieranie wgłębne Max 393 m m3 142,2 m m3 
Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej wg PN EN ISO 105458 Wymagane α =7,1 x 10-
6/0 C α=7,0 x 10 -6/0 C Mrozoodporność wg PN –EN ISO 10545-12 Wymagana Odporne 
Odporność chemiczna Środki domowego użytku Kwas solny 3% Kwas cytrynowy 
Wodorotlenek potasu 3% wg PN –EN ISO 10545-13 Min. klasa UB Podać klasyfikację klasa 
U A klasa ULB klasa ULA klasa ULA Odporność na uderzenie  
wg PN –EN ISO 10545-5 Wymagane Bez uszkodzeń Krytyczny kąt poślizgu Wg normy DIN 
51130 R 10 Kształt, wymiary, odchyłki wg PN –EN ISO 10545-2 Zgodne z wyłączeniem 
krzywizny środka powierzchni  
c)  Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 
albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121: 
-  zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
-  zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 
kazeiny. 
d)  Pakowanie; 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m~ płytek. Na opakowaniu umieszcza 
się: 
-  nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
e)  Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
f)  Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
. Materiał o strukturze antypoślizgowej Wymagania: 
-  dobra przyczepność do betonu, 
-  właściwości penetracyjne, 
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- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
-  elastyczny (od -20° do + 250°C) 
-  wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
3.     Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4.     Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5.    Wykonanie robót.  
5.1   Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dy-
latacyjnych. Wymagania podstawowe. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 
na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą. 
Okładziny należy układać w jednym kierunku, zgodnie z liniami ciągnienia znajdującymi się 
na wewnętrznej stronie wyrobów. Przy dużych powierzchniach konieczne jest wykonanie 
dylatacji co 2-5 m. Szerokość szczelni dylatacyjnej powinna wynosić ok. 10 mm.  
Szczeliny dylatacyjne wypełniać fugą elastyczną. Okładziny na powierzchniach poziomych 
narażonych na działanie opadów atmosferycznych powinny być układane ze spadkiem 
umożliwiającym swobodny spływ wody – min 2% spadku. Pomiędzy płytkami należy 
pozostawić spoiny, najczęściej stosowane  
szerokości to 8 do 14 mm . Spoiny zawsze należy wypełnić dostępnymi na rynku zaprawami 
przeznaczonymi do fugowania klinkieru. Zaprawy w spoinach powinno się wyrównywać z 
licem okładziny, nadając im lekko wklęsły profil. Na elewacji okładzina klinkierowa powinna w 
pionie licować z tynkiem na ścianie. Jeżeli okładzina wystaje ponad tynk, koniecznie należy 
ją zabezpieczyć przed podsiąkaniem wody. Zalecane fugowanie metodą półsuchą. Nie jest 
wskazane szlamowanie. Przy układaniu stopnic schodowych należy bezwzględnie stosować 
zasadę nie przyklejania części pionowej noska stopnicy do betonowego elementu schodów.  
Wszelkie materiały pomocnicze tj. grunty, kleje, fugi, spoiny elastyczne, uszczelnienia itp. 
konieczne do prawidłowego klejenia okładzin klinkierowych należy stosować zgodnie z 
zaleceniami producentów tych materiałów. 
 
6.     Kontrola jako ści.  
6.1   Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za- 
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ipo 
okresie gwarancyjnym). 
6.3   Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7.    Obmiar robót.  
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Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwz-
ględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8.    Odbiór robót.  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1   Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wy-
twórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2   Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3    Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy. 
8.4    Odbiór powinien obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 
9.    Podstawa płatno ści.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stano-
wiska pracy. 
10.   Przepisy związane. 

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B -30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 
 


