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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu 

Projekt budowlany remontu elewacji budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 

Poznaniu, Aleja Niepodległości 2 – dz. nr 13, arkusz 45, obręb 51. 

 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót, związanych z projektem budowlanym remontu elewacji budynku Wielkopolskiej Izby 

Rzemieślniczej w Poznaniu, Aleja Niepodległości 2 – dz. nr 13, arkusz 45, obręb 51. 
 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie powyższego zadania. 

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

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Inwestor: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

Al. Niepodległości 2 

61-874 Poznań  

Dane ogólne: 

 Monumentalny, reprezentacyjny obiekt znajduje się w otulinie obszaru historycznego 

układu miasta. Posiada trzy elewacje frontowe oraz jedną elewację boczną (od strony Collegium 

Novum i Biblioteki Filologicznej UAM). Najbardziej reprezentacyjny charakter posiada 

elewacja zachodnia (od strony al. Niepodległości) ze względu na ryzalit stanowiący główne 

wejście do budynku i monumentalne schody. Budynek posiada wysoki parter, pierwsze i drugie 

piętro oraz poddasze użytkowe. Jest całkowicie podpiwniczony. Wieńczy go dach kryty 

dachówką karpiówką o kącie nachylenia połaci 45°. Kalenice czworoboku są równoległe do ulic 

je okalających. Wejścia do budynku znajdują się z trzech stron od ulic Kościuszki, Niezłomnych 

oraz Al. Niepodległości. 
 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 

powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 
 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

SST B.1.01 Roboty rozbiórkowe 

SST B.1.02 Roboty ziemne 

SST B.2.00 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

SST B.2.01 Hydroizolacje 
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1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 

budowy. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach 

umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

SST B.2.02 Elewacja 

SST B.2.03 Obróbki blacharskie 

SST B.2.04 Okładziny kamienne 

SST B.2.05 Stolarka i ślusarka 

SST B.3.00 ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

SST B.3.01 Nawierzchnie utwardzone 
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Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 

wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 

Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 

ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 

budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt 

małej architektury. 

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. 
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Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 

do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 

następców każdej z tych osób. 

Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
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Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 

obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 

Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 

obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny 

ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Tymczasowy obiekt budowlany –  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 

lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  

Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 

Umowy. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

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

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej 

rozdziale 8 – Odbiór Robót. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 

wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, 

spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby(ób). 

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

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

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 

Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych 

bądź nachyleniu 1:0,25; 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 

w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby. 

Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji 

(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie 

do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz 

podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi 

(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 

dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed 

ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 

rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, 

wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i 

wynajmowane pomieszczenia. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz 

inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczności 

na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 

częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 
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Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 

2.1. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 

➢ opis, 

➢ część graficzną  

➢ wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą 

technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. windy, 

pomiary, odbiory, próby szczelności 

 

2.2. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

➢ oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót), 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 

nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 

(użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę 

potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 

Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 

jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 

powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 

obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

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. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót 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 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

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

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

➢ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

➢ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 

Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 
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Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 

maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 

działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. 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 zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

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

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I 

TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości 

w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 

źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
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Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 

być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 

czasie całego procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 

będą zapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 

oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

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

Inspektora Nadzoru.  

Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno-

użytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany 

jest na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną materiałów 

zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów 

technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji 
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projektowej i SST należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i 

techniczne zdefiniowane przez projektanta. 
 

3.2. Sprzęt 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

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

się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

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

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

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

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

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

➢ projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

➢ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

➢ projekt organizacji budowy. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 
 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 

koszt Wykonawcy. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1. Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

➢ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

➢ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

➢ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

➢ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

➢ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

➢ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót. 
 

5.2. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 

koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 
 

5.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Inwestor. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 

instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 

żądanie Inspektora Nadzoru. 
 

5.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

5.7. Certyfikaty i deklaracje 

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

➢ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

➢ Polską Normą lub 
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➢ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

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

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
 

5.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 

na Wykonawcy.  

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

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

➢ datę przyjęcia placu budowy, 
➢ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
➢ datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

➢ datę rozpoczęcia robót, 

➢ uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

➢ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

➢ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

➢ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

➢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

➢ daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

➢ zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

➢ stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

➢ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 

➢ dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

➢ dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

➢ dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 

➢ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

➢ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 

stanowiska ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się 

do jego treści. 
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Książka obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku robót 

o dużym stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 

kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 

wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

w SST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

➢ numerem kolejnym karty, 

➢ podstawą wyceny i opisem robót, 

➢ ilością przedmiarową robót, 

➢ datą obmiaru, 

➢ obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 

➢ ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

➢ decyzję o pozwoleniu na budowę, 

➢ protokół przekazania placu budowy, 

➢ protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

➢ inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

➢ harmonogram budowy, 

➢ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

➢ protokóły odbioru robót, 

➢ protokóły z narad i ustaleń, 

➢ dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 

➢ korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Inwestora. 
 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, 

PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do 

płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 
 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. 

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

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 

6.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

➢ podstawę wyceny i opis robót, 

➢ ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

➢ datę obmiaru, 

➢ miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

➢ obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

➢ ilość robót wykonanych od początku budowy, 

➢ dane osoby sporządzającej obmiar. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

➢ odbiorowi robót zanikających, 

➢ odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

➢ odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

➢ odbiorowi po upływie rękojmi, 

➢ odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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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 zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 

tym także 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. 
 

7.3. 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. 
 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 7.6. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora 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. 
 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 
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➢ Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

➢ Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

➢ Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

➢ Protokoły odbiorów częściowych, 

➢ Recepty i ustalenia technologiczne, 

➢ Dziennik budowy – oryginał i kopię, 

➢ Książki obmiarów robót, 

➢ Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

➢ Protokóły prób, badań i sprawdzeń, 

➢ Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

eksploatacyjnych, 

➢ Wykaz przekazywanych kluczy, 

➢ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

➢ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

➢ Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

➢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

➢ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

➢ Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 

Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. 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. 

Cena obejmuje: 

➢ robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

➢ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu, 

➢ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

➢ koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
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budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 

zaplecza, 

➢ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

➢ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

➢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 

2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

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

881). 

➢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z 

późniejszymi zmianami). 

➢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 

1321 z późniejszymi zmianami). 

➢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 

2009r, Nr 178, poz.1380). 

➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

➢ Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 
 

9.2. Rozporządzenia 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

➢ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 

2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, 

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. z 2003, 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. 

z 2004, Nr 202, poz. 2072). 
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➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. z 2004, 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. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 
 

9.3. Pozostałe dokumenty 

➢ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997, 

➢ „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. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w związku z projektem budowlanym remontu 

elewacji budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Aleja Niepodległości 2 – dz. 

nr 13, arkusz 45, obręb 51. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót rozbiórkowych i obejmują: 

➢ zdemontowanie płytek chodnikowych od strony ulicy i posadzki z kostki cementowej w 

bezpośrednim sąsiedztwie ścian budynku; 

➢ skucie w całości zawilgoconych i zasolonych tynków; 

➢ skucie spoin na głębokość 2-3 cm; 

➢ usunięcie zapraw gipsowych stosowanych do montażu np. instalacji elektrycznych; 

➢ demontaż kratek wentylacyjnych kanałów ususzających  

➢ demontaż parapetów wszystkich okien; 

➢ usunięcie krat z wszystkich okien w strefie cokołowej budynku;  

➢ usunięcie banerów reklamowych, kasetonów, plafonów LED; 

➢ usunięcie szyldów reklamowych z portalu od strony ul. Tadeusza Kościuszki;  

➢ demontaż drzwi znajdujących się w lewej części elewacji wschodniej od strony ul. 

Tadeusza Kościuszki oraz drzwi podwójnych w części prawej elewacji wschodniej od 

strony ul. Tadeusza Kościuszki;  

➢ demontaż lastrykowej okładziny stopni schodowych 

oraz wszystkie prace umożliwiające demontażowe umożliwiacie przeprowadzenie zadania.  
 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 

Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 

3.1. „Wymagania ogólne” 

Do wykonania prac rozbiórkowych materiały nie wysterują. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie 

z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 

posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 

wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 

uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów.  

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

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 

Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu 

określonych warunków. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 

obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 

dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich 

sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez 

przeszkolone osoby. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 

rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 

ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.4. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w 

Poznaniu. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

➢ miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
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➢ zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 
 

5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 

niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 

budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 

nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 

Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 

uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 

5.4. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 

wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i 

innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może 

rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

➢ 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań, 

➢ 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 

szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 

naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

➢ 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną, 

➢ 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz tereny okoliczne. 

Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których 

osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 

okolicznych terenach. 

Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 

koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
 

5.6. Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
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5.7. Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie 

ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na 

autoryzowane wysypiska. 
 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 

rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem 

budowlanym. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 6. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie 

wykonawczym. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania 

ogólne” punkt 7. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 

marca 2003r). 

 

 



 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

 

SST B.1.02 

ROBOTY ZIEMNE 

 

 

 

 

 

 

 

Kod CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

 

 

 

 

 

 

Październik 2019 



Projekt budowlany remontu elewacji budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 

Poznaniu 
SST B.1.02 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty ziemne 
 

Strona 30 

Autor dokumentu : Joanna Wyzina 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP ............................................................................................................................................................. 31 

1.1. PRZEDMIOT SST ....................................................................................................................................... 31 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ....................................................................................................................... 31 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ..................................................................................................................... 31 
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST ................................................................................................................ 31 
1.5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT............................................................................................... 31 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................................. 32 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 32 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................................... 32 

4. TRANSPORT .................................................................................................................................................. 32 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 32 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................................. 32 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 32 
5.2. WYKONANIE WYKOPU .............................................................................................................................. 33 
5.3. ODKŁADY GRUNTU ................................................................................................................................... 33 
5.4. ZASYPYWANIE WYKOPU ........................................................................................................................... 33 
5.5. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW ...................................................................................................... 33 
5.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE .............................................................. 33 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................................... 34 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 34 
6.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH - DOKUMENTY KONTROLNE .............. 34 
6.3. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA WYKOPÓW ...................................................................................... 34 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................................... 34 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................................... 34 

8.1. WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 34 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................................ 34 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................................ 34 

 

 
 



Projekt budowlany remontu elewacji budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 

Poznaniu 
SST B.1.02 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty ziemne 
 

Strona 31 

Autor dokumentu : Joanna Wyzina 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych w związku z projektem budowlanym remontu elewacji 

budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Aleja Niepodległości 2 – dz. nr 13, 

arkusz 45, obręb 51. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

  45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmują: 

➢ Wykonanie wykopów odcinkami długości 2-3 m wzdłuż ścian fundamentowych wokół 

budynku do głębokości ławy fundamentowej, 

➢ zasypanie wykopów żwirem zagęszczając go warstwami, 

➢ wywóz nadmiaru ziemi, 

➢ utylizację ziemi. 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy 

chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed 

zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, 

Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 

Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 

3.1. „Wymagania ogólne” 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 

odspajania. Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych. W 

ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 

➢ łopaty, 

➢ kilofy itp. 

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru np.: 

➢ ubijaki mechaniczne, 

➢ małe walce wibracyjne. 

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych: 

➢ Samochód samowyładowczy, 

➢ Spycharka gąsienicowa. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 

prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

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

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.4. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 

zapoznania się z dokumentacją projektową.  

Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub 

geologa, który ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność 

układu warstw gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacją geotechniczną. W 

związku z powyższym dokumentacja geotechniczna musi być w posiadaniu Kierownika 

budowy. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po 

wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. 
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5.2. Wykonanie wykopu 

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także 

przy użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego 

dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu 

w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru 

gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce 

odkładu. 

 

5.3. Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Przyjmuje się 

wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu.  

 

5.4. Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do 

przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

➢ przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 

➢ przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 

➢ przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w 

miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 

 

5.5. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

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

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

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

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

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru. 

 

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli 

grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. 

wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte 

przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru. 
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6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 

wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania 

kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne należy 

wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty 

kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do: 

➢ protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

➢ dziennika budowy. 

 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru 

roboty wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy i zatwierdzona przez 

Zamawiającego.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkt 7. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 

wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca 

robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkcie 8. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN ISO 14688:2006  Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 
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➢ PN-B-02481:1998 zgodna z wymaganiami PN-EN ISO 14688:2006 Geotechnika. 

Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

➢ Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881). 

➢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

➢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21 z  późniejszymi 

zmianami), 

➢ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; 

z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i w związku z projektem budowlanym 

remontu elewacji budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Aleja 

Niepodległości 2 – dz. nr 13, arkusz 45, obręb 51. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i 

wewnętrznych, pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom 

norm lub aprobat technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

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

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Uwaga! Technologia wykonania pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej murów 

fundamentowych z tynku renowacyjnego uszczelniającego Baumit SP 63 lub system o 

równoważnych parametrach technicznych.  

Tynk renowacyjny uszczelniający 

Sucha zaprawa budowlana, zgodna z normą EN 998-1. Zaprawa budowlana do izolacji budowli,  

izolacji pionowych do wnętrz i na zewnątrz. 
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Specjalna zaprawa do izolacji budynków przez wodą (maks. ciśnienie wody napierającej - 1,5 

bara) Idealna izolacja pionowa w strefie poniżej poziomu zero oraz doskonały cokołowy, 

chroniący przed wodą odpryskową. Zaprawa przeznaczona do renowacji i modernizacji 

budynków (w nowym budownictwie stosowanie jedynie na podstawie specjalistycznej opinii), 

stosowana również do wnętrz; najczęściej w połączeniu z izolacją poziomą. 

Dane techniczne: 

➢ Klasa zaprawy:       CS IV wg EN 998-1 

➢ Uziarnienie:       0 - 4 mm 

➢ Absorpcja wody:      W2 wg EN 998-1 

➢ Wytrzymałość na ściskanie:     ≥ 6 N/mm² 

➢ Współczynnik przewodzenia ciepła λ10 dry:  ≤ 0,93 W/(mK) (dla P = 90%) 

➢ Zużycie:       ok. 1,6 kg/m2 /mm 

➢ Wydajność:       ok. 22 I mokrej zaprawy z worka 

➢ Min. grubość tynku:     jako tynk podkładowy - 15 mm  

jako tynk nawierzchniowy - 5 mm 

➢ Zapotrzebowanie wody:     5 - 6 litrów/worek 

Roztwór do odsalania murów 

Wodny roztwór do chemicznego usuwania związków soli (siarczków i chlorków) w procesie 

renowacji murów. 

Dane techniczne: 

➢ Gęstość:  ok. 1,04 kg/dm3 

➢ Kolor:   zielony 

➢ Konsystencja:  płynna 

➢ Zużycie: od 0,5 do 0,8 kg/m2 (zależnie od zasolenia) 

Preparat do usuwania glonów i grzybów 

Gotowy do użycia preparat grzybo- i glonobójczy. Przeznaczony do konserwacji i ochrony 

powierzchni murów, tynków, elewacji budynków, w tym systemów ociepleń itp. 

Roztwór renowacyjny do stosowania na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Aby 

uniemożliwić przemieszczanie się kiełkujących zarodników grzybów należy zagruntować 

zaatakowane ściany roztworem, a po krótkim czasie działania dokładnie oczyścić je 

mechanicznie. Następnie ponownie 1 lub 2 razy natryskiwać roztwór na zanieczyszczone 

powierzchnie, aż do nasączenia się podłoża. 

Dane techniczne: 

➢ Forma:    płynna,  

➢ Gęstość:    ok. 1,0 kg/dm³ 

➢ Zużycie materiału:    ok. 1,0 kg/dm³ ok. 50-100 g/m2 zależnie od chłonności 

podłoża 

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm 

Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 

budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów cementowych i 

betonowych, wody opadowej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów 

sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  

Wymogi techniczne: 

➢ grubość        0,20 mm, 

➢ masa powierzchniowa      190 g/m2, 
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➢ wytrzymałość na rozdzieranie     ≥ 60 N/mm, 

➢ przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m  

➢ w czasie 100 h       nie przesiąka 

➢ opór dyfuzyjny       ≥ 60 m2  hPa/g 

➢ rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia 

Folia kubełkowa 

Folia kubełkowa do izolacji pionowej fundamentów - pionowa izolacja fundamentów oraz 

elementów mających kontakt z gruntem. Podstawowym zadaniem folii jest ochrona warstwy 

hydroizolacyjnej (bitumicznej ) ścian fundamentowych i piwnicznych przed mechanicznymi 

uszkodzeniami np. dziurawienie, zgniatanie, ścieranie. 

Dane techniczne: 

➢ materiał: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)  

➢ kolor:  czarny 

➢ grubość:  ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie wytłaczana  

➢ gramatura: 440-450 g/m2 +-10% 
 
 

Dokładne parametry materiałów zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 

budowlanego i elektronarzędzi.  

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim.  

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 

zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

➢ nazwę i adres producenta, 

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

➢ datę produkcji i nr partii, 

➢ wymiary, 

➢ numer aprobaty technicznej, 

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

➢ znak budowlany. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 

zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 

Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 

cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 

powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, 

a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne 

od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 

należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 

zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 

cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 

podłoża.  

 

5.4. Izolacje z folii 

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i 

warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  

Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, 

utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.  
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Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 

jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 

naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 

spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się 

poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 

Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 

szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii 

można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 

 

5.5. Izolacje z emulsji i mas 

Gruntowanie podłoża 

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

obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 

odpylona. 

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

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 

jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w 

jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 

całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 

powinna być nie niższa niż 5°C. 

Wykonanie izolacji powłokowej 

Płynną izolację należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 

pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża 

i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 

Materiału nie należy stosować: 

➢ na wilgotne podłoże, 

➢ na podłoże smołowe, 

➢ w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 

Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych na podstawie badań doraźnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  

Jednostką obmiarową powierzchni izolacji stanowią [m2]. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  

 

8.3. Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

➢ zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

➢ rodzaj zastosowanych materiałów, 

➢ przygotowanie podłoża, 

➢ prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

➢ szczelność. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN ISO 527-3:1998  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 

przy statycznym rozciąganiu 

➢ PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego 

➢ PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 

polimerami do izolacji wodochronnej - Definicje i wymagania 

➢ Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

➢ Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 

producentów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji w związku z projektem 

budowlanym remontu elewacji budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Aleja 

Niepodległości 2 – dz. nr 13, arkusz 45, obręb 51. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

  45443000-4 Roboty elewacyjne 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych wykonaniem elewacji. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

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

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wszystkie materiały dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, dla których  Polskie 

Normy (PN), (PN-EN) oraz Normy Branżowe (BN)  wymagają posiadania dokumentu: 

➢ dopuszczenia  do stosowania w budownictwie 

➢ atestu technicznego 

➢ deklaracji zgodności 

➢ certyfikatu 

➢ świadectwa bezpieczeństwa 

➢ powinny być dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez wezwania przed 

wbudowaniem tych materiałów. 

Dla innych materiałów dostarczonych na plac budowy, dla których nie istnieje wymóg 

posiadania w/w dokumentów, wykonawca musi na wezwanie Inspektora Nadzoru przedstawić 

dokumenty stwierdzające źródło pozyskania tych materiałów oraz określenie jego cech fizyczno-

mechanicznych.  

Do realizacji zadania muszą być zastosowane tylko te materiały, które przewiduje 

dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zamiana materiału może nastąpić w skutek 

nieprzewidzianych okoliczności za zgodą autora projektu i Inspektora Nadzoru tylko w 

uzasadnionych przypadkach i nie może powodować zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy. 

 

Obrzutka renowacyjna 

Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normą EN 998-1; certyfikowana przez WTA obrzutka  

renowacyjna, przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej. 

Specjalnie dostosowana do programu produktów renowacyjnych obrzutka przeznaczona  do 

wstępnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podłoży mineralnych (mur, stary, 

chłonący  wodę beton), stanowiąca warstwę szczepną pomiędzy podłożem a tynkiem 

renowacyjnym. Obrzutka  niezbędna jest na murach z kamienia naturalnego. W przypadku 

podłoża silnie chłonącego wodę obrzutka pozwala na  zdecydowane wyrównanie stopnia 

pochłaniania wody. Przeznaczoną do zagruntowania powierzchnię  należy z reguły pokrywać w 

50%, przy czym możliwe jest całopowierzchniowe natryskiwanie obrzutki  (na podłoża zasolone 

siarczkami lub zawierające gips). W przypadku murów o niestabilnych właściwościach obrzutka 

pozwala na zrównoważenie właściwości  podłoża.    

Dane techniczne: 

➢ Klasa zaprawy:       CS IV wg EN 998-1 

➢ Uziarnienie:      0 - 4 mm 

➢ Wytrzymałość na ściskanie:     6,0 N/mm² 

➢ Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ:  < 15 

➢ Wnikanie wody:     > 5 mm po 1 godz.; > 20 mm po 24 godz. 

➢ Zapotrzebowanie wody:     ok. 18 l. mokrej zaprawy z worka 

➢ Wydajność:      

➢ Zużycie:    ok. 5-6  kg/m2 (krycie 50%) ok. 9-10 kg/m2 (pełne krycie) 

Tynk renowacyjny gruboziarnisty 

Sucha zaprawa tynkarska zgodna z normą EN 998-1; certyfikowany przez WTA tynk 

renowacyjny,  przeznaczony do obróbki maszynowej w ogólnie stosowanych agregatach 

tynkarskich bez dodatkowego  wyposażenia. 

Mineralny tynk renowacyjny do obróbki maszynowej. Tynk posiada certyfikat WTA zgodny z 

wytyczną  WAT 2-2-91/D. Produkt został przebadany pod kątem zawartości szkodliwych 

substancji. Wiarygodna  zdolność do pochłaniania związków soli, dzięki znacznej porowatości 

tynku, uzyskiwanej w efekcie o patentowanego procesu samonapowietrzania się (nr patentu: 

DBP 4035236.6-45).  Duża paroprzepuszczalność umożliwia szybkie odprowadzenie wilgoci z 
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murów. Dzięki właściwościom  hydrofobowym tynku zdecydowanie redukuje się ryzyko 

powstawania nieestetycznych plam wilgoci i  wykwitów na otynkowanej powierzchni.  Grube 

uziarnienie gwarantuje zmniejszenie naprężeń skurczowych w czasie wysychania. 

Dane techniczne: 

➢ Klasa zaprawy:    CS II wg EN 998-1 

➢ Uziarnienie:    0 - 4 mm 

➢ Wytrzymałość na ściskanie:  1,5 - 5,0 N/mm² zgodnie z wymogami WTA 

➢ Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ok. 8 

➢ Porowatość:   > 40% 

➢ Współczynnik kapilarnego wchłaniania wody W24: > 0,3 kg/m2 zgodnie z wymogami 

WTA 

➢ Współczynnik przewodzenia ciepła λ10 dry: ≤ 0,93 W/(mK) (dla P = 90%)  

 ≤ 0,83 W/(mK) (dla P = 50%) 

➢ Zużycie:    ok. 1,3 kg/m2/mm 

➢ Wydajność:    ok. 27 l. mokrej zaprawy z worka 

➢ Zapotrzebowanie wody:  6 - 7 litrów/worek    

Tynk renowacyjny drobnoziarnisty 

Sucha zaprawa budowlana, zgodna z normą EN 998-1, tynk renowacyjny posiadający certyfikat 

WTA  przeznaczony do obróbki maszynowej wykonywanej zwykłymi agregatami tynkarskimi 

bez dodatkowego  wyposażenia. 

Tynk mineralny do obróbki maszynowej. Posiada certyfikat zgodności z wytycznymi WTA 2-2-

91/D.  Sprawdzony pod względem zawartości szkodliwych substancji. Dzięki dużej porowatości, 

powstającej  dzięki opatentowanemu efektowi samoczynnego tworzenia porów, numer patentu: 

DBP 4035236.6-45  tynk posiada niezawodną zdolność do magazynowania związków soli.  Z 

uwagi na wysoką paroprzepuszczalność tynk umożliwia szybkie odparowanie wilgoci z murów. 

Właściwości hydrofobowe zapobiegają tworzeniu się na powierzchni tynku brzydkich plam 

powstałych na skutek wilgoci i gromadzenia się soli.    

Dane techniczne: 

➢ Klasa zaprawy:    CS II wg EN 998-1 

➢ Uziarnienie:    0 - 1,2 mm 

➢ Współczynnik na ściskanie:  1,5 - 5,0 N/mm² zgodnie z wymogami WTA 

➢ Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ok. 7 

➢ Porowatość:    > 40% 

➢ Współczynnik kapilarnego wchłaniania wody W24: > 0,3 kg/m2 zgodnie z wymogami 

WTA 

➢ Współczynnik przewodzenia ciepła λ10 dry: ≤ 0,93 W/(mK) (dla P = 90%)  

 ≤ 0,83 W/(mK) (dla P = 50%) 

➢ Zużycie:    ok. 1,1 kg/m2/mm 

➢ Wydajność:    ok. 31 l. mokrej zaprawy z worka 

➢ Zapotrzebowanie wody:  6,5 - 7,5 litrów/worek 

Tynk wapienno-cementowy 

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków 

wapienno-cementowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej 

(agregatem tynkarskim). Polecana również do pomieszczeń o dużej wilgotności (jako tynk 

podkładowy i wierzchni, czysto mineralny, o zwiększonej porowatości). 

Wzmacniacz tynku 

Wzmacnia piaszczące się powierzchnie mineralne tworząc mostki krzemowe. Zmniejszenie 

przekroju porów podłoża powoduje obniżenie stopnia chłonności tynku, nie upośledzając przy 

tym jego zdolności do przepuszczania pary wodnej. 
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Dane techniczne: 

➢ Gęstość:    ok. 1,07 kg /dm³ 

➢ Wartość PH:    ok.11 

➢ Zużycie materiału:   ok 0,2 do 0,4 kg/m² w zależności od podłoża 

Szpachla renowacyjna 

Mineralna, wzbogacona dodatkami uszlachetniającymi i łatwa w obróbce szpachla kontaktowa. 

Do stosowania na prawie wszystkich stabilnych podłożach jako szpachla renowacyjna i 

elewacyjna, jako zaprawa poprawiająca przyczepność, jako warstwa zbrojona wraz z siatką z 

włókna szklanego oraz jako tynk nawierzchniowy. Po utwardzeniu szpachla jest odporna na 

działanie warunków atmosferycznych i mróz, hydrofobowa oraz paroprzepuszczalna. Stanowi 

idealne podłoże pod wszystkie tynki mineralne podkładowe i nawierzchniowe (patrz: wyżej) 

oraz wszystkie tynki nawierzchniowe o spoiwie organicznym. Dzięki niewielkiemu modułowi 

sprężystości pokrywa rysy. Może być stosowana również do wykonywania warstwy zbrojącej na 

tynkach podkładowych oraz płytach termoizolacyjnych, np.: styrodurowych (szorstkich), 

styropianowych i wielowarstwowych w połączeniu z odpornymi na działanie środków 

alkalicznych siatkami zbrojeniowymi.    

Dane techniczne: 

➢ Klasa zaprawy:    CS II wg EN 998-1 

➢ Uziarnienie:    0 - 1,2 mm 

➢ Wytrzymałość na ściskanie:  3,5 - 7,5 N/mm²   

➢ Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ok. 10  

➢ Współczynnik przewodzenia ciepła λ10 dry:  ≤ 0,93 W/(mK) (dla P = 90%)  

≤ 0,83 W/(mK) (dla P = 50%) 

➢ Zużycie:    ok. 1,0 kg/m2/mm 

➢ Wydajność:    ok. 24 l. mokrej zaprawy z worka 

➢ Zapotrzebowanie wody:  6,5 - 7,5 litrów/worek   

➢ Min. grubość warstwy:  Jako tynk nawierzchniowy 3 mm  

Jako warstwa zbrojona 3-5 mm 

Szpachla wapienna 

Posiada wszystkie pozytywne pod względem budowlanym właściwości biologiczno-fizykalne. 

Nadaje się do nanoszenia maszynowego, jest łatwy w obróbce, z możliwością wykonywania 

różnorodnych struktur. Nie pochłania wody, charakteryzuje się dobrą przyczepnością. 

Dane techniczne: 

➢ Klasa zaprawy:    CS II wg EN 998-1 

➢ Uziarnienie:    0 – 0,6 mm 

➢ Wytrzymałość na ściskanie:  1,5 – 5,0 N/mm²   

➢ Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ok. 10 

➢ Współczynnik przewodzenia ciepła λ10 dry: ≤ 0,93 W/(mK) (dla P = 90%) 

 ≤ 0,83 W/(mK) (dla P = 50%) 

➢ Absorpcja wody:   W2 wg EN 998-1 

➢ Zużycie:    ok. 1,4 kg/m2/mm 

➢ Wydajność:   ok. 21 l. mokrej zaprawy z worka 

➢ Zapotrzebowanie wody:  7-8 litrów/worek 

Zaprawa sztukatorska 

Szybkowiążąca zaprawa sztukatorska do wytwarzania jednowarstwowych profili na stole 

sztukatorskim (metodą warsztatową) lub cienkowarstwowo na istniejących profilach. Gotowa                

zaprawa sucha wg EN 998-1.  

Dane techniczne: 

➢  Klasa:    CS IV wg EN 998-1 
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➢ Wielkość ziarna:  0 - 0,5 mm 

➢ Wytrzymałość na ściskanie: > 6 N/mm² 

➢ Zapotrzebowanie wody:  4,5 - 5,5 l/worek 

➢ Czas użycia:      ok. 20 min. przy 20°C/wilgotność pow. 65% 

➢ Czas wiązania:       ok. 2 -3 godz. przy 20°C/wilgotność pow. 65% 

➢ Wydajność:      ok. 18 l/worek 

➢ Min. grubość warstwy:  ok. 720 l/t 15 mm 

Zaprawa sztukatorska gruboziarnista 
Szybkowiążąca zaprawa gruboziarnista do wytwarzania profili ciągnionych, gzymsów, lizen, 

rustyk i boniowania. Gotowa zaprawa sucha wg EN 998-1. 

Szybkowiążąca zaprawa gruboziarnista, którą można stosować do wytwarzania rdzeni 

(podkładów) profili dla lizen, gzymsów, rustyk itp. Zaprawa może być wykorzystywana do prac 

na stole lub na ścianie. Oprócz uzupełniania murów materiał ten nadaje się do wykonywania 

zaokrągleń i wyokrągleń, do plastycznego kształtowania ciosów kamiennych i do boniowania 

fasad. Zaprawa nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.  

Dane techniczne: 

➢ Klasa:     CS III wg EN 998-1 

➢ Wielkość ziarna:     0 - 1,2 mm 

➢ Wytrzymałość na ściskanie:   3,5 - 7,5 N/mm²  

➢ Zapotrzebowanie wody:    6,0 – 7,0 l/worek 

➢ Czas użycia:     ok. 20 min. przy 20°C/wilgotność pow. 65% 

➢ Czas wiązania:       ok. 2 godz. przy 20°C/wilgotność pow. 65% 

➢ Wydajność:    ok. 25 l/worek = ok. 1000 l/t 

Zaprawa sztukatorska drobnoziarnista 

Szybkowiążąca zaprawa drobnoziarnista do stosowania jako powłoka wykończeniowa i do 

napraw uszkodzonej sztukaterii. Gotowa zaprawa sucha wg EN 998-1. 

Szybkowiążąca zaprawa drobnoziarnista, którą można stosować jako idealną powłokę do rdzeni 

(podkładów) stiukowych ze zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej. Ponadto nadaje się ona także 

do stosowania jako materiał do napraw starych, wiązanych cementem elementów sztukatorskich. 

Zaprawa może być wykorzystywana do prac na stole lub na ścianie. Zaprawa nadaje się do 

zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.  

Dane techniczne: 

➢ Klasa:       CS III wg EN 998-1 

➢ Wielkość ziarna:     0 - 0,4 mm 

➢ Wytrzymałość na ściskanie:     3,5 - 7,5 N/mm² 

➢ Zapotrzebowanie wody:    5,0 - 5,5 l/worek 

➢ Czas użycia:      ok. 30 min. przy 20°C/wilgotność pow. 65% 

➢ Czas wiązania:      ok. 2 godz. przy 20°C/wilgotność pow. 65%   

➢ Wydajność:      ok. 19 l/worek 

➢ Max. grubość warstwy:  ok. 760 l/t 2 - 3 mm 

Farba samoczyszcząca 

Farba mineralna, wysychająca bez naprężeń, nie tworzy naskórka, bardzo odporna na wpływy 

atmosferyczne, hydrofobowa, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2. Dzięki 

specjalnie opracowanej recepturze, mikrostrukturze powierzchni oraz specjalnym dodatkom 

nanokrystalicznym i nieorganicznym, powierzchnie malowane farbą posiadają zdecydowanie 

większą odporność na zabrudzenia niż powierzchnie pokryte innymi powłokami. Utrudniająca 

rozwój mikroorganizmów (grzyby, algi itp.) na elewacji - z uwagi na zastosowanie procesu 

fotokatalizy z udziałem dwutlenku tytanu TiO2. 
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Dane techniczne: 

➢ Gęstość:     ok. 1,50 kg/dm3 

➢ Zawartość substancji stałych:   ok. 65 %  

➢ Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 30-40 

➢ Zużycie (na gładkim podłożu): ok. 0,32 l./m2 jednokrotne malowanie wraz z 

gruntowaniem 

Farba silikonowa 
Silnie kryjąca, wysoce odporna na warunki atmosferyczne, niepodatna na zanieczyszczenia, 

hydrofobowa, dyfuzyjna, łatwo zmywalna oraz łatwa w zastosowaniu. Utrudnia rozwój 

mikroorganizmów (grzyby, algi itp.) na elewacji z uwagi na zastosowanie w trakcie procesu 

produkcyjnego, najnowszej generacji zabezpieczenia powłokowego, odpornego na 

wypłukiwanie. Aplikacja za pomocą walka, pędzla lub poprzez natrysk (całkowicie wolna od 

frakcji mogących zatykać dysze). Właściwości spoiwa zastosowanego w farbie sprawiają, że po 

zmoczeniu powłoki farby (np. w trakcie opadów deszczu) następuje efekt perlenia wody, 

ułatwiając jej spływanie z elewacji. 

Dane techniczne: 

➢ Gęstość:     ok. 1,60 kg/dm3 

➢ Wartość pH:     8 

➢ Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 80-120 

➢ Zużycie materiału: (na gładkim podłożu) ok. 0,32 l./m² gruntowanie + jednokrotne 

malowanie. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: 

samochód skrzyniowy zadaszony 

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 

Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 

etykieta zawierająca: 

➢ nazwę i adres producenta, 

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

➢ datę produkcji i nr partii, 

➢ wymiary, 

➢ liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

➢ numer aprobaty technicznej, 
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➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

➢ znak budowlany. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 

magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 

odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 

zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 

5.2. Strefa cokołowa do gzymsu 

Widoczny poziom zawilgocenia w tej strefie kwalifikuje tynki  do skucia i zastosowania 

systemu tynków renowacyjnych szerokoporowatych WTA. Wg instrukcji WTA  zawilgocone i 

zasolone  tynki należy skuć do wysokości 1 metra  ponad widoczny poziom zasoleń. Dotyczy to 

również strefy cokołu od strony podwórza. Po skuciu zastosować na całej powierzchni cokołu i 

parteru preparat wiążący sole w związki nierozpuszczalne roztwór do odsalania murów, a w 

miejscach zagrzybionych zastosować natryskowo roztwór do usuwania grzybów i alg.  Podczas 

skuwania boniowań pozostawić na ścianie tzw. „pasery” tj. wzorce grubości i ich rysunku. 
 

5.3. Przygotowanie ścian cokołowych pod tynki  renowacyjne WTA   

➢ skuć w całości zawilgocone i zasolone tynki 

➢ dokładnie oczyścić lica cegły z resztek zapraw (cementowych i wapiennych ), 

➢ kruche spoiny wyskrobać na głębokość 2-3 cm,  

➢ zaprawy gipsowe stosowane do montażu np. instalacji elektrycznych dokładnie usunąć 

➢ kołki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy usunąć 

➢ mur wyszczotkować i oczyścić np. sprężonym powietrzem lub twardą szczotką 

➢ gruz i resztki tynku niezwłocznie usunąć z terenu prac (zwłaszcza gdy są ślady soli lub  

grzybów ) 

➢ cegły i spoiny przed nałożeniem tynków renowacyjnych potraktować preparatem do 

chemicznego wiązania soli. 

 

5.4. Wykonanie tynków renowacyjnych WTA w strefie cokołowej i parteru   

➢ narzucić podkład renowacyjny tj. obrzutkę jako warstwę zwiększającą przyczepność,  nie 

więcej jednak niż na 50% powierzchni muru (ażurowo) - narzucić tynk renowacyjny 

gruboziarnisty min. 10mm jako warstwę podkładową magazynującą sole. W tej warstwie 

tynku wykonać wstępne boniowania wg pozostawionych „paserów”.  

➢ jako ostatnią warstwę systemu narzucić tynk renowacyjny drobnoziarnisty min. 15 mm 

jako warstwę nawierzchniową, hydrofobową, ochraniającą przed napływem wilgoci z 

zewnątrz. W tym tynku wykonać ostateczny rysunek boniowania cokołu. Podobny system 

należy zastosować w piwnicach na  ścianach zewnętrznych, przy zachowaniu sprawnej 

wentylacji.  

 

5.5. Tynki na elewacji powyżej gzymsu cokołowego 

 Ze  względu na zastosowanie tu niewłaściwych farb, zbyt mocnych cementowych tynków 

i  ich zbyt grubą warstwę wskazane jest skucie do 80% tych tynków i pozostawienie detalu 

sztukatorskiego. Należy również usunąć wykonane ostatnio wyprawki cementowe dokonane w 
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celu zabezpieczenia tynków przed spadaniem.  Połacie tynku podkładowego, wystarczająco 

mocnego aby go pozostawić, wzmocnić podkładem wgłębnym paroprzepuszczalnym na bazie 

krzemianów.  Całość powierzchni - po odpyleniu - otynkować obrzutką wstępną, a następnie  

ręcznie lub maszynowo tynkiem wapienno-cementowym lekkim. Jest to tynk o wysokiej 

paroprzepuszczalności, który zapewni właściwą dyfuzyjność ścian i pozwoli na odprowadzenie 

nagromadzonej wilgoci w ścianach  budynku. Zatrzeć na ostro.    

  

5.6. Szpachle  

Aby scalić i wyrównać fakturę tynków, zapewnić różnicę światłocieniową tynków na całej 

powierzchni elewacji oraz detalu architektonicznym należy: - całość powierzchni  (oprócz strefy 

cokołowej) wyszpachlować białą szpachlą renowacyjną o uziarnieniu 0-1,2 mm, jako 

przygotowanie całości pod malowanie. Szpachla ta zachowuje właściwą paroprzepuszczalność,  

nadaje strukturę tynków historycznych, a dodatkowe zbrojenie włóknami zabezpiecza 

powierzchnię przed powierzchniowymi spękaniami i uszkodzeniami; - płaskie powierzchnie 

detalu (opaski płaskie wokół okien, płyciny podokienne) wyszpachlować gładką szpachlą o 

uziarnieniu 0-0,6mm. Ustalenie ostatecznej faktury tynków na poszczególnych częściach 

elewacji uzgodnić ze służbami konserwatorskimi.  

 

5.7. Naprawa sztukaterii  

 Prace należy rozpocząć od  dokładnego oczyszczenia powierzchni poprzez zmycie i 

oczyszczenie mechaniczne nawarstwień farb i tynków (zworniki). Wzmocnić podłoże 

preparatem do wzmacniania tynków na bazie krzemianów. Powierzchnie zawilgocone i zasolone 

np. pod gzymsem okapowym i nad gzymsem cokołowym potraktować roztworem wiążącym 

sole w związki nierozpuszczalne roztworem do odsalania murów. W miejscach zagrzybionych 

zastosować natryskowo roztwór do usuwania grzybów i alg. 

Naprawę sztukaterii należy wykonać przy użyciu następujących materiałów: 

➢  uzupełnienia i wyrównywanie istniejących prostych odcinków gzymsów, opasek 

okiennych, ich wyostrzenie rysunku wykonać metodą tradycyjnego wyciągania profili 

szablonem sztukatorskim, stosując  zaprawę sztukatorską.  

➢ ewentualnie powstałe braki (duże gzymsy, gzyms podokapowy) i  proste odcinki detalu 

architektonicznego należy odtworzyć w dwóch etapach: przy zastosowaniu  zapraw 

sztukatorskich stosując odpowiednie szablony do każdego profilu. - brakujące odlewy 

detalu (zworniki, konsole itp.) wykonać z zastosowaniem zaprawy sztukatorskiej do 

odlewów przy użyciu form silikonowych, a następnie przykleić do elewacji.  

 

5.8. Malowanie elewacji 

 Ze względu na położenie obiektu sporą ilość spalin i  zanieczyszczeń wokół projektuje się 

malowanie całości elewacji farbą o wysokiej paroprzepuszczalności, odporną na przywieranie 

zanieczyszczeń  i porastanie mikroflory, na bazie spoiw silikatowych z zastosowaniem 

nanotechnologii  i samoczyszczenia poprzez wykorzystanie fotokatalizy – farbą samoczyszczącą 

w kolorze wg wzornika producenta. 

W strefie cokołowej narażonej na wandalizm zastosować łatwiejszą w przemalowaniach 

ponownych farbę silikonową -  kolor wg wzornika producenta. 

Ustalenie ostatecznej kolorystyki elewacji uzgodnić ze służbami konserwatorskimi.  
 

 

Po zakończeniu oczyszczania elewacji należy dokonać odbioru częściowego z udziałem  

przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, projektanta i inwestora, w celu 
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sprawdzenia czy pod warstwą farby, albo tynku nie występują przedtem niewidoczne elementy 

zdobiące (kolor , malowidła itp.). 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” OST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano 

w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy 

wówczas skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość 

wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich 

opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami 

powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg 

projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 

dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z ST i PB. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

➢ PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa tynkarska 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z obróbkami blacharskimi w związku projektem 

budowlanym remontu elewacji budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Aleja 

Niepodległości 2 – dz. nr 13, arkusz 45, obręb 51. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

  45261320-3 Kładzenie rynien. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna 

obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, 

rynien i rur spustowych, zabezpieczających przed infiltracją wody deszczowej oraz 

odprowadzenie jej z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem: 

➢ Parapetów zewnętrznych, 

➢ Innych drobnych elementów elewacji. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 



Projekt budowlany remontu elewacji budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 

Poznaniu 
SST B.2.03 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Obróbki blacharskie 
 

Strona 58 

Autor opracowania Joanna Wyzina 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

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

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Parapety zewnętrzne 

Parapety metalowe tytanowo-cynkowe. 

Dane techniczne: 

➢ dlugość max: 3m 

➢ szerokość od 10cm do 45cm 

➢ grubość blachy: 0,5 mm /lub 0,7mm/ 

➢ kolorystyka : naturalny „gołowalcowany” ewent. patynowany fabrycznie. 

 

Szyldy reklamowe 

Szyldy reklamowe z liter ciętych.  Ostateczny wygląd szyldów uzgodnić z Miejskim 

Konserwatorem Zabytków. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów 

rynnowych Wykonawca powinien korzystać z: 

➢ narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica), 

➢ elektronarzędzi, 

➢ rusztowań. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Blacha na obróbki powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy 

zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 

prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn 

materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. 

Unikać należy: 
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➢ przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 

➢ przekroczenia punktu rosy, 

➢ składowania na wilgotnym podłożu, 

➢ transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 

➢ zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej 

powierzchni w położeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna 

leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszczalna wysokość 

składowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wiązane są w wiązki i pakowane do rękawów z 

folii opakowaniowej, kształtki pakowane są w tekturowe pudła. Ostre krawędzie stojaków i 

środków transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć np.: deskami.  

Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był 

przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić 

do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Obróbki blacharskie 

➢ Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubości od 

0,5 mm do 0,6 m można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

➢ Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 5. Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z SST, PB i PW. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 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 aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej, 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 
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6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

➢ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

➢ prawidłowości wykonania, 

➢ wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania 

takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej itp. 

Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania 

arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

➢ 1 m2 wykonanych obróbek blacharskich, 

➢ 1 szt. drobnych elementów elewacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

➢ poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 

➢ poprawność mocowania obróbek do podłoży  

W wyniku odbioru należy: 

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły-

warunki techniczne dostawy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin kamiennych, w związku z 

projektem budowlanym remontu elewacji budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 

Poznaniu, Aleja Niepodległości 2 – dz. nr 13, arkusz 45, obręb 51. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 

  45431100-8 Kładzenie terakoty 

  45431200-9 Kładzenie glazury 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem okładzin stopni schodowych z kamienia.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

➢ Posadzki kamienne z płyt z szarego granitu płomieniowanego, strzegomskiego.  

➢ Nastopnice gr. płyty 3cm, podstopnice gr. płyty 2cm 

Parametry techniczne materiałów zgodnie z dokumentacją techniczną.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

➢ szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

➢ szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

➢ narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

➢ packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

➢ łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

➢ poziomice 

➢ wkładki dystansowe, 

➢ mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

➢ pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

➢ gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

➢ młotek, 

➢ przyrząd montażowy, 

➢ miara drewniana lub zwijana, 

➢ drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

➢ kliny drewniane, 

➢ klocek do dobijania desek. 

➢ jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji 

producenta.  

 

4.2. Pakowanie i magazynowanie 

➢ Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 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...”. 

➢ Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

➢ Wysokość składowania do 1,8 m. 
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4.3. Transport materiałów 

➢ Płyty kamienne 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. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 

3 dni nie powinna być niższa niż 5 °C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych 

powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 

400 kg/m3.  

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. 

 

5.2. Posadzki z płyt kamiennych 

Zalecenia ogólne: 

➢ Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 

należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

➢ Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

➢ Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod 

płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

➢ Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 

docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

Przygotowanie podłoża: 

➢ Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

➢ Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN-B-

10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 

➢ Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin 

➢ Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
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Roboty zasadnicze: 

➢ Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 

posadzki oraz rodzaju płytek. 

➢ Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 

będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę 

kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych 

pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą 

do spoinowania. 

➢ Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 

3 dniach.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6.2. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania okładzin i posadzek z płytek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 

ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

➢ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

➢ stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

➢ spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w. 

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

➢ przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

dźwięku. 

➢ odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m 

( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

➢ odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 

2 mm na całej dł. łaty), 
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➢ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 

1 mm. 

➢ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

➢ płaszczyzny poziomej lub spadków, 

➢ nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  

➢ odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być 

większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki). 

➢ przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 

➢ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiarową posadzek z płyt kamiennych jest 1 metr kwadratowy [m2]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 

pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 

powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

➢ okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

➢ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

➢ w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać. 
 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i umyć wodą. 
 

8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płyt kamiennych 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja 

powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 

wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 

wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
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Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

➢ wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

➢ prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

➢ przyczepności do podłoża 

➢ prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

➢ szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

➢ ocenę wyników badań 

➢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

➢ stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN 12004:2008  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów stolarsko-ślusarskich w związku 

z projektem budowlanym remontu elewacji budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 

Poznaniu, Aleja Niepodległości 2 – dz. nr 13, arkusz 45, obręb 51. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów. 

  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu montaż stolarki i ślusarski obiektu, która obejmuje: 

➢ Stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową, 

przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

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

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 

techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z 

aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 

natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Stolarka drzwiowa 

➢ ujednolicenie stolarki drzwiowej poprzez wymianę nieestetycznych i będących w złym 

stanie drzwi znajdujących się w lewej części elewacji wschodniej od strony ul. Tadeusza 

Kościuszki zgodnie z dokumentacją projektową.  

➢ ujednolicenie drzwi podwójnych w części prawej elewacji wschodniej od strony ul. 

Tadeusza Kościuszki (patrz dział II projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z 

dokumentacją projektową. Nowe drzwi oraz drzwi poddawane w przyszłości renowacji 

pomalować w kolorze RAL 8016.  

 

UWAGA: wszystkie szczegóły dotyczące drzwi – patrz: rysunki zestawieniowe okien i drzwi w 

części wykonawczej. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić wymiary na miejscu 

wbudowania stolarki. 
 

3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 

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

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w PB i ST.  
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w 

instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

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. 

Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi 

pomieszczeniami z wyjątkiem:  
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➢ śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

➢ farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 

➢ kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych, 
 

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 

etykieta zawierająca: 

➢ nazwę i adres producenta, 

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

➢ datę produkcji i nr partii, 

➢ wymiary, 

➢ liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

➢ numer aprobaty technicznej, 

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

➢ znak budowlany. 

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 

Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

zniszczeniem powłok. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 

magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 

odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 

zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

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

5.2. Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 

zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie 

ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. 

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je 

naprawić i oczyścić. 

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 

wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać 

sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 

➢ powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  

➢ powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
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5.4. Montaż stolarki i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić 

sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

➢ na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

➢ maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

➢ dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

➢ na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

➢ 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

➢ 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

➢ 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 

ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli 

szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 

stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 

ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu 

mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na 

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w 

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 

5.5. Montaż ślusarki 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 

budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 

Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych 

należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 

wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w 

trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne 

wyrobów. 

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. 

Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 
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uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do 

podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 

uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie 

powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany 

otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy 

rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z 

zachowaniem odpowiednich zasad: 

➢ otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 

➢ z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 

➢ wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka, 

➢ przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 

➢ kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  

W przypadku kotew wklejanych: 

➢ otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 

➢ kotwę posmarować klejem, 

➢ wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 

➢ po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można 

przystąpić do montażu wyrobów metalowych. 

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być 

metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.  

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” 

ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

6.2. Kontrola jakości wyrobów 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-

1+A1:2010. 

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

➢ zgodność wymiarów, 

➢ jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 

➢ prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

➢ sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 

➢ zgodność wymiarów 

➢ stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

➢ prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

➢ sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 

➢ wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność 

z dokumentacją techniczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
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Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind 

podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 

Sprawdzeniu podlegają: 

➢ jakość dostarczonej stolarki i ślusarki 

➢ poprawność wykonania montażu 

W wyniku odbioru należy: 

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 
 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

➢ zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

➢ wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

➢ prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 

➢ dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

➢ rodzaj zastosowanych materiałów, 

➢ zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

➢ prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

➢ zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

W wyniku odbioru należy: 

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje 

geometryczne - Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia. 

➢ PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
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➢ PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

➢ PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia 

➢ PN-ISO 6707-1:2008  Budynki i budowle. Terminologia 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych 

w związku z projektem budowlanym remontu elewacji budynku Wielkopolskiej Izby 

Rzemieślniczej w Poznaniu, Aleja Niepodległości 2 – dz. nr 13, arkusz 45, obręb 51. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

  45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu montaż nawierzchni utwardzanych dróg, chodników i placów.  
 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 

zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
 

2.2. Nawierzchnie utwardzone 

➢ Wzdłuż ścian budynku (wyłącznie na terenie przedmiotowej działki nr 13) należy wykonać 

opaskę odparowywującą napierającą wilgoć, od podwórza szer. ok. 40 cm z betonowym 
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obrzeżem wypełnioną otoczakami, a od ulicy kostką łamaną granitową bez obrzeża, z 

warstwą głębokości ok. 50 cm odsączającą z piasku, ze spadkiem „od” ściany budynku. 

Usprawnić i naprawić drożność i szczelność odprowadzenia wód opadowych, ew. 

zastosować  drenaż.  

Szczegółowe rozwiązania technologiczne i materiałowe określa Dokumentacja Projektowa. 
 

2.3. Wyszczególnienie materiałów 

Obrzeża betonowe 

Należy zastosować obrzeża betonowe z betonu C 25/30, spełniające następujące wymagania: 

- nasiąkliwość      ≤ 5%, 

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie   klasa 3, 

- wytrzymałość na zginanie     2T 

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340 i deklaracjami Producenta. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

- dla wysokości i szerokości    ±3 mm, 

- dla długości      ±8 mm. 

Piasek 

Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa 

niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1. 

Tablica 1 Wymagania w stosunku do piasku. 

Lp. Wyszczególnione właściwości Wymagania 

1. 

Skład ziarnowy: 

a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie więcej niż: 

b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: 

 

2,0  

10,0 

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: 0,1 

3. Wskaźnik piaskowy większy od: 60 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa: wzorcowa 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

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

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację.  

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport materiałów 

Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, co 

gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na 

paletach transportowych producenta. 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa 

nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża 

należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 

jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed 

wysypywaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać warstwy 

konstrukcyjne podłoża. 
 

5.2. Krawężniki i obrzeża 

Wykonanie ławy pod krawężnik 

Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 20x30, a pod krawężnik 

najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-

EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne 

wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Ustawienie krawężników 

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki 

cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 

Szczeliny między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową. Spoiny po ich 

wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą należy 

oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika należy zalewać szczeliny masą 

zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

punkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 

kontrolne i dostarczać je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej 

niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić 

sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 

zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole 

wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować 

powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w 

punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji 

wykonania robót z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakości robót". 
 

6.4. Kontrola po wykonaniu robót 

Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil 

podłużny, profil poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin. 
 

6.5. Przeprowadzenie badań 

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót , Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent kostek 

brukowych posiada atest wyrobu . Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 

żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla : 

➢ głębokości koryta ± 1 cm, 

➢ szerokości koryta : ± 5 cm. 

Sprawdzenie podsypki. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega na 

stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową . 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

niniejszej SST: 

➢ pomierzenie szerokości spoin, 
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➢ sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 

➢ sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 

➢ sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie równości nawierzchni  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej 

ułożonej nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 

powinien przekraczać 1 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą 

przekraczać ±2 cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. 

Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %.  
 

6.6. Ocena badań 

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych 

badań wymienionych w p. 6.5. okażą się pozytywne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 

➢ sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 

➢ sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin, 

➢ zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów, 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne ze SST. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

➢ przygotowanie podłoża, 

➢ ewentualnie wykonanie podbudowy, 

➢ wykonanie podsypki, 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 

➢ PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 

➢ PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

➢ Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

 


